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Inspired by 
Scandinavia
Historien om ASKO startet i Sverige i 1950, da en ung 
og oppfinnsom mann drømte om å lage en vaskemaskin 
til moren sin, for å gjøre livet hennes lettere. en unik og 
energieffektiv maskin med effektivt vannforbruk, slik at den 
kunne gjenspeile bondens kjærlighet til naturen. en med 
overlegen rengjøringseffekt og pålitelighet som kunne 
varme opp vann og sentrifugere, og som til og med hadde 
solide tromler i rustfritt stål. 
I dag, mer enn 60 år senere, er ASKO et verdens-
omspennende varemerke som designer og produserer 
førsteklasses husholdningsapparater til kjøkken, bad 

og profesjonell bruk. Maskinene våre oppfyller de 
strengeste kravene til design, funksjonalitet, holdbarhet 
og miljøbevissthet. Produktene produseres i ekstremt høy 
kvalitet, og våre husholdningsprodukter lages på samme 
måte som de til profesjonell bruk.
ASKO hjelper folk over hele verden med å lage mat, gjøre 
rent og ta seg av familien samtidig som miljøet bevares. 
Med en særegen skandinavisk kulturarv kombinerer 
ASKO prisbelønnet design med smarte funksjoner og 
løsninger. ”Vi lager produkter som skal komme til å bli en 
høyt verdsatt del av hjemmet og livet ditt.”
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Designelementene
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De fire elementene – ild, luft, vann og jord – refererer 
til kreftene som skaper universet. I en skandinavisk 
sammenheng vil du finne dem i rykende vulkaner og 
geysirer, i den ulende vestavinden, i de strømmende 
elvene og det dype, blå havet, og i fjellets bergarter og 
jordens mineraler. elementer som inspirerte oss til å utvikle 
en ny serie med kjøkkenutrustning med topp ytelse.

Solid grunnfølelse, detaljert finish og intuitiv betjening 
kjennetegner de nyeste produktene våre, som innbefatter 
alt en trenger til å lage mat med virkelig sjel – fra Fusion 
Volcano wok-brennere til innebygde dampløsninger.
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elements by ASKO er fruktene av 
moderne teknologi og funksjon 
kombinert med fantastisk, men enkel, 
design.
I kjemi refererer elementene til de rene stoffene som ikke kan 
deles. Serien elements by ASKO har en unik kombinasjon av 
sort perleglass med en bakgrunnsflate som består av små 
partikler i rustfritt stål. Det gir inntrykk av svart, men avhengig av 
omgivelsene ser det også ut som brunt eller grafittgrått, noe som 
gjenspeiler Skandinavias geologi. Den samme svarte fargen er 
tilgjengelig på ventilatorene og koketoppene. Ovnens kanter i 
børstet metall gjør den perfekt for innebygging og står i stil med 
gass- og induksjonstoppenes skarpskårne kanter. Gjennom 
utformingen av elements by ASKO fremhever vi nok en gang de 
skandinaviske røttene våre. Det er raffinert og likevel enkelt, og 
det er rene linjer og likevel jordnært.

jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances. 

Serien elements by ASKO er raffinert 
og likevel enkel, og den har rene linjer 
og er jordnær.
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elements by ASKO-ovnene har et elegant glassdesign 
med en skinnende svart farge som skifter til mørkegrått 
eller til og med brunt, avhengig av omgivelsene. De 
passer perfekt i åpne løsninger uten skille mellom 
kjøkken og stue, og der det stilles høye krav til estetikk 

og perfekt integrering. Det tiltalende eksteriøret er 
godt supplert med ulike varmesystemer og presis 
temperaturstyring, slik at du oppnår det perfekte 
stekeresultatet samme hvilken rett du ønsker å lage.

Utformet perfekt for deg

Ovner
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45 CM DAMPOVn
OCS8478G
VArMeSKUFF
ODW8128G
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ASKO med buet form for nøyaktig 
tilberedning
Alle ASKO-ovner har et innvendig ovnsrom basert på flere 
generasjoner av vedfyrte ovner. Ovnene våre har et buet tak 
og helt flat bakside og dør, noe som gir rom for en jevnere 
sirkulasjon av varmluft. 
Fordelingseffekten styrkes ytterligere ved at både ovnsrommet 
og brettene er dekket av førsteklasses emalje som absorberer 
og reflekterer varme på en effektiv måte. resultatet er perfekt 
tilberedning hver eneste gang.

Ovner med ekstra stor kapasitet
Ovnene på 60 cm er ekstra store med en kapasitet på opptil 
75 liter og mulighet for å steke på fem nivåer samtidig. Derved 
brukes strømmen mer effektivt, slik at du sparer både tid, 
penger og miljøet. Det samme gjelder kombinasjonsovnen 
på 45 cm, som rommer hele 51  liter og lar deg steke på tre 
nivåer samtidig. Dette er én av de største ovnene på 45 cm på 
markedet. 

Sunn matlaging med damp
Damp brukes daglig av profesjonelle kokker for å få frem mer 
smak i maten og lage lekre, sprø skorper på brød og kaker. 
Dampkoking er skånsomt mot maten, og bevarer vitaminer og 
næringstoffer bedre enn ved tradisjonell koking. Dampkoking er 
sunt og naturlig og tar vare på alle smaksstoffene i maten. 
Denne tilberedningsmåten avgir ikke lukt, og det er ikke 
nødvendig å tilsette salt i vannet eller tilføye urter eller krydder. 
Kombinasjonsdampovnene våre gjør det mulig å kombinere 
tradisjonell varmluft med damp i ett tilberedningsprogram, eller 
å bruke kun varmluft eller damp.

Sous vide
et program for tilberedning av vakuumforseglet mat med 
damp. Den vakuumforseglede maten tilberedes langsomt med 
damp ved lav temperatur. Matens smak, vitaminer og mineraler 
bevares med denne metoden. Vakuumforsegling forlenger 
rettens holdbarhet. Denne funksjonen brukes for å tilberede 
grønnsaker, frukt, kjøtt, fjærfe og fisk.
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Matlaging med 
fingerspissfølelse
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Trinnvis tilberedning gjør det mulig å kombinere tre funksjoner i 
én tilberedningsprosess. Velg ønsket tilberedningsprosess ved 
å sette sammen forskjellige funksjoner og innstillinger.

Det er få ting i livet som kan måle seg med å dele et delikat 
måltid med dem man er glad i, og elements by ASKO gjør 
det enklere enn noen gang. Sammen med reelle brukere av 
produktene har vi utviklet et unikt grensesnitt som er så intuitivt 
å bruke at det vil inspirere deg til å prøve ut nye ting. Du 
samhandler med en fargeberøringsskjerm med førsteklasses 
følsomhet, fargegjengivelse og oppløsning.

De fargekodede og informative statusskjermene gir umiddelbar 
tilbakemelding i både tekst og grafikk om gjeldende og valgt 
temperatur, tilberedningstid og ovnmodus.

Grensesnittet er fullspekket med nyttig informasjon som 
oppmuntrer deg til å utforske alle funksjonene til elements by 
ASKO-ovnene.
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Integrering, installasjon og 
kombinasjon
De forskjellige ovnene i serien er også utformet for å passe 
perfekt ved siden av hverandre. Varmeskuffen kan for eksempel 
plasseres under en ovn på 45 cm slik at den står helt på linje 
med en ovn på 60 cm ved siden av den. Det betyr at en stor, 
multifunksjonell (pyrolyse-)ovn samt en kombidampovn på 
45 cm og varmeskuffen på undersiden kan installeres i to nisjer 
rett ved siden av hverandre. en unik stållist på sidene sørger for 
at elements by ASKO-ovnene kan installeres en anelse fremskutt 
uten synlige mellomrom på sidene. Listen i stål vil dessuten 
forbedre den visuelle integreringen fra forsiden ved å skjule 
innredningens kanter når døren åpnes.

Samordnede funksjoner
I likhet med alle ASKO-ovner kan stekebrettene i elements by 
ASKO-ovnene brukes uansett størrelse på ovnen. Dermed kan 
du for eksempel tine kjøttet i den kombinerte mikrobølgeovnen 
og deretter flytte det over i kombidampovnen med samme 
stekebrett for å fullføre stekingen. 



507872

507874

Kr 29 195,-

Kr 27 195,-
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Kombidampovnene våre har alle dampfunksjoner i tillegg til damp i 
kombinasjon med tradisjonell konveksjonsvarme. Det nøye utviklede 
dampgenereringssystemet avgir kun ren damp, og dampen fordeles 

jevnt i ovnsrommet. Ovnene er utstyrt med et bredt spekter av 
stekebrett beregnet på både tradisjonell tilberedning med varmluft og 
damp.

Kombidampovner

OCS8478G 
Innebygd kombidampovn
Størrelse: 45 cm

Funksjoner
 n energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 50 l
 n Ultra cool door,  
3 glass, 2 reflektive lag

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n TFT-berøringsdisplay - stort
 n Myk åpning/myk lukking
 n 2 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n Aqua Clean-system

Kjøkkenassistent
 n justerbar temp. opptil 230 °C
 n 22 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 160 automatiske programmer
 n Sous vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Utstyr
 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist
 n 1 dampbrett 2/3 med hull + 1 
dampbrett 1/3 med hull

 n 2 dampbrett XL uten hull
 n 1 dampbrett XL med hull 

OCS8678G 
Innebygd kombidampovn
Størrelse: 60 cm

Funksjoner
 n energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 73 l
 n Ultra cool door,  
3 glass, 2 reflektive lag

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n TFT-berøringsdisplay - stort
 n Myk åpning/myk lukking
 n 3 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n Aqua Clean-system

Kjøkkenassistent
 n justerbar temp. opptil 230 °C
 n 22 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 160 automatiske programmer
 n Sous vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Utstyr
 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 dampbrett 2/3 med hull + 1 
dampbrett 1/3 med hull

 n 2 dampbrett XL uten hull
 n 1 dampbrett XL med hull



Vakuumskuff

563504

Kr 23 095,-
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Sous vide- og 
vakuumteknikk

Det brukervennlige berøringsgrensesnittet lar deg velge mellom 
tre vakuumnivåer avhengig av matens ømtålighet. Kjøtt trenger 
for eksempel et høyere vakuumnivå for at tilberedningen skal bli 
optimal. Frukt krever imidlertid et lavere vakuumnivå slik at den 
ikke blir ødelagt av det høye negative lufttrykket.

Tilberedningsteknikken sous vide innebærer å forsegle mat 
i spesielle vakuumposer og deretter tilberede den i damp 
ved temperaturer mellom 40 og 100  °C. Takket være den helt 
forseglede posen, bevares naturlig smak, farge og konsistens 
i tillegg til alle viktige vitaminer og mineraler. Mat tilberedt i 
vakuumpakker trenger dessuten betydelig mindre salt enn mat 
tilberedt på tradisjonell måte.

elements by ASKO-vakuumskuffen gir deg en unik mulighet til å utføre 
avansert matlaging i ditt eget hjem. Skuffen som er 14 cm høy er både 
utformet og klargjort for installasjon sammen med kombidampovnene 
på både 45 og 60 cm i samme serie. Skuffen kan brukes ved klargjøring 
av mat for tilberedning ved sous vide, men også for oppbevaring, 
emballering eller porsjonering av mat. 

elements by ASKO-vakuumskuffen installeres lett tilgjengelig rett under 
ovnen, og har en praktisk trykkmekanisme som åpner skuffen. Du kan 
velge blant tre forseglingsnivåer tilpasset plastposer av ulike tykkelser. 

Konstruksjon og ytelse
 n Sideprofiler i metall for sømløs 
integrering 

 n Mykt, svart glass med 
perleeffekt 

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

 n Kapasitet: 8 liter
 n Maksimal posestørrelse: 250 x 
350 mm

 n Pumpekapasitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombinasjon med 
dampovnene våre som er utstyrt 
med sous vide-programmer.

Bruk og fleksibilitet
 n Tre vakuumnivåer
 n Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring
 n Berøringstaster

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre

ODV8128G
Vakuumskuff
Svart glass
14 cm



Kr 24 395,-

Kr 22 395,-

507873

507876
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I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen 
regelmessig rengjøring. Det er da den nye elements by ASKO-
pyrolyseovnen er god å ha. Under pyrolyseprogrammet blir ovnen 

oppvarmet til 465  °C, og alt fett og alle rester blir forkullet til en fin 
aske som du enkelt kan tørke bort. Ikke minst kan du også rengjøre 
stekebrettene ved hjelp av pyrolyse.

Pyrolyseovner

OP8478G 
Innebygd pyrolyseovn
Størrelse: 45 cm

Funksjoner
 n energiklasse: A 
 n Ovnsrommets volum: 48 l
 n Ultra cool door+,  
4 glass, 3 reflektive lag

 n Pyrolysebestandig emalje av 
høy kvalitet

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n TFT-berøringsdisplay - stort
 n Myk lukking/myk åpning
 n 4 stekenivåer
 n 2 nivåer av teleskopskinner som 
kan trekkes helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n System for pyrolytisk rengjøring

Kjøkkenassistent
 n justerbar temp. opptil 275 °C
 n 18 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 87 automatiske programmer
 n Grillspyd med motor

Utstyr
 n 1 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 2 grillrister

OP8678G 
Innebygd pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm

Funksjoner
 n energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 71 l
 n Ultra cool door+,  
4 glass, 3 reflektive lag

 n Pyrolysebestandig emalje av 
høy kvalitet

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n TFT-berøringsdisplay - stort
 n Myk lukking/myk åpning
 n 5 stekenivåer
 n 3 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n System for pyrolytisk rengjøring

Kjøkkenassistent
 n justerbar temp. opptil 275 °C
 n 18 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 87 automatiske programmer
 n Grillspyd med motor

Utstyr
 n 2 glasstallerken
 n 2 stekebrett 
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist



507875

Kr 23 095,-

497322

Kr 8 795,-
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Kombinert 
mikrobølgeovn
De kombinerte mikrobølgeovnene våre har ingen omfangsrik tallerken. 
I stedet fordeles mikrobøkene jevnt ved hjelp av en vifte som er 
plassert på utsiden av ovnsrommet. I tillegg har vi utstyrt de kombinerte 
mikrobølgeovnene i serien elements by ASKO med et invertersystem 

for generering av mikrobølger som krever mindre effekt for å gi en 
nøyaktig mengde mikrobølger på et konstant nivå. Derved oppnås 
energibesparelser og en mer skånsom tilberedning av maten. 

OCM8478G 
Innebygd kombinert mikrobølgeovn
Størrelse: 45 cm

Funksjoner
 n Ovnsrommets volum: 50 l
 n Kjøledør, 3 glass, 1 reflektivt 
lag, 1

 n mikrobølgevern
 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n TFT-berøringsdisplay - stort
 n Myk lukking
 n 4 stekenivåer
 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør

Kjøkkenassistent
 n justerbar temp. opptil 250 °C
 n 19 ovnfunksjoner
 n 87 automatiske programmer
 n Kombinasjonsprogrammer for 
mikrobølge-/tradisjonell 
oppvarming

Utstyr
 n 1 glasstallerken
 n 1 stekebrett
 n 2 premium grillrister

Varmeskuff
Du kan øke kombinasjonsmulighetene ytterligere med en elements by 
ASKO-varmeskuff, som kan brukes til å varme opp både tallerkener og 
kopper eller til langsom tilberedning av mat. Skuffebunnen er laget av 
keramisk glass som er enkelt å rengjøre.

ODW8128G  
Varmeskuff
Størrelse: 14 cm

Egenskaper og funksjoner
 n Temperaturområde: 30–80 °C
 n Luftventilert sirkulasjon
 n Glassbunn som er enkel å 
rengjøre

 n Modeller med frontpanel
 n Teleskopskinner som kan 
trekkes helt ut

 n Kald front

 n Vektkapasitet: 25 kg
 n Kapasitet: 20 tallerkener med 
diameter 28 cm

 n 80 kaffekopper eller 40 
tekopper

 n Funksjon for langsom 
tilberedning

 n Varmeelement i bunnplaten
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Med lidenskap for 
håndverk og detaljer

ASKO-kjøkkenutrustning er laget med lidenskap for detaljer for å 
levere ytelse og presisjon. Funksjonalitet og slitestyrke inspirert 
av profesjonell bruk og ekspertise for å berike folks liv. Dette 
sørger for en designstil og materialer som integreres sømløst i et 
moderne interiør.
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Ovner

elegant håndverk
Ved hjelp av ekspertisen vår gjorde vi ovnen om til 
et presisjonsinstrument. Vi brukte nøye utvalgte og 
bærekraftige materialer og gjorde produktet vårt elegant 
og slitesterkt. Vårt håndverk skapte denne serien preget 
av eksepsjonell finish og et intuitivt grensesnitt.

Vi har laget en sofistikert glassdør og integrert den i 
en sømløs ramme i ett stykke. Den store glassdøren 
fremhever ovnens store volum, og sørger for at du har full 
oversikt over ovnsrommet.
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Designet til å overgå de 
høyeste forventninger 
Den unike utformingen med en solid metallramme i ett stykke med 
sømløst nedfelte kanter, er som skapt for å integrere ASKO Craft-
ovner på best tenkelige måte i kjøkkenet ditt. Samme hvordan du 
velger å installere den nye ovnen, vil den gi kjøkkenet et helt nytt 
uttrykk. 

Håndtaket er laget for å være behagelig å ta tak i. Det har en 
sofistikert og taktil følelse i tillegg til at det er flott å se på. Den 
store glassdøren fremhever det romslige ovnsrommet, og sørger 
for at du har full oversikt over maten under tilberedning. 
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Designet til å overgå de 
høyeste forventninger 

ASKO Craft-ovnene har et grensesnitt med en perfekt 
blanding av umiddelbar handling ved hjelp av brytere og 
intuitiv navigering gjennom menyen. Dette innebærer at du 
alltid har oversikt over alle funksjoner og direkte tilgang til 
nøkkelfunksjoner.
Du har full kontroll, og kan raskt og enkelt endre ovnfunksjon 
eller -innstilling. Dermed kan du tilberede maten på forskjellige 
måter og styre tilberedningen gjennom hele prosessen, slik at 
du oppnår et perfekt resultat.
Brukvennligheten økes ved at tastene nedenfor displayet 
har bakgrunnsbelysning. Hovedfunksjoner velges med 
venstre bryter, og deretter velger du temperatur og ønsket 
tilberedningstid med høyre knott.
Velg riktig verdi ved å dreie på den høyre knotten, og deretter 
trykker du for å velge og gå til neste innstilling. Ved å følge 
denne prosessen blir du ledet intuitivt gjennom betjeningen.

Taktil følelse og en rekke funksjoner 

Bla i menyen ved å trykke på høyre bryter (knott). Foreta en 
innstilling i hver meny ved å dreie på knotten, eller bruk de to 
pilene (berøringstaster).

en hovedfunksjon velges ved å dreie på venstre bryter. Aktiver 
programmet ved å trykke på starttasten.

På statusskjermen kan du se valgt temperatur, tid som gjenstår 
og gjeldende ovnstemperatur.



503327
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Kr 21 095,-
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Damp brukes daglig av profesjonelle kokker for å få frem mer smak i 
maten og lage lekre, sprø skorper på brød og kaker. Dampkoking er 
skånsomt mot maten, og bevarer vitaminer og næringstoffer bedre enn 
ved tradisjonell koking. Dampkoking er sunt og naturlig og tar vare på 
alle smaksstoffene i maten.
 

Få frem nye smaker ved å bruke damp i kombinasjon med varmluft, 
eller tilbered ordentlig sunn mat ved kun å bruke damp. På den måten 
bevares alle mineralene og smakene i maten samtidig som også fargen og 
konsistensen beholdes. Du kan tilberede kjøtt, fisk og grønnsaker samtidig 
– det er bare å stille inn tiden etter den mattypen som krever lengst 
tilberedningstid, og dermed elimineres risikoen for at maten blir overstekt.

Dampovner

OCS8487A
Kombidampovn
Størrelse: 45 cm 
Farge: Grafittsvart

OCS8487S
Kombidampovn
Størrelse: 45 cm 
Farge: rustfritt stål

OCS8687A
Kombidampovn
Størrelse: 60 cm 
Farge: Grafittsvart

OCS8687S
Kombidampovn
Størrelse: 60 cm 
Farge: rustfritt stål

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n energiklasse: A+

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 73
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 nivåer av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronom-brett XL med hull
 n 1 Gastronom-brett XL uten hull
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n TFT-display - medium
 n Fullfargedisplay
 n ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n  5 tineprogrammer
 n  Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n energiklasse: A+

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 1 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronom-brett XL med hull
 n 1 Gastronom-brett XL uten hull

Samhandling og styring
 n TFT-display - medium
 n Fullfargedisplay
 n ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 5 tineprogrammer
 n Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens



563505

563506

Kr 21 695,-
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Vakuumskuff

Konstruksjon og ytelse
 n Sideprofiler i metall for sømløs 
integrering 

 n Mykt, svart glass med 
perleeffekt 

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

 n Kapasitet: 8 liter
 n Maksimal posestørrelse: 250 x 
350 mm

 n Pumpekapasitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombinasjon med 
dampovnene våre som er utstyrt 
med sous vide-programmer.

Bruk og fleksibilitet
 n Tre vakuuminivåer
 n Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring
 n Berøringstaster

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre

ODV8127S
Vakuumskuff
Farge: rustfritt stål
14 cm

ODV8127A
Vakuumskuff
Farge: Grafittsvart
14 cm



500352

500398

500365

500400

Kr 20 395,-

Kr 14 895,-
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Pyrolyseovn
I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen 
regelmessig rengjøring. Det er da den nye elements by ASKO-
pyrolyseovnen er god å ha. Under pyrolyseprogrammet bli ovnen 

oppvarmet til 465  °C, og alt fett og alle rester blir forkullet til en fin 
aske som du enkelt kan tørke bort. Ikke minst kan du også rengjøre 
stekebrettene ved hjelp av pyrolyse.

OP8687A
Pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm 
Farge: Grafittsvart

OP8687S
Pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm 
Farge: rustfritt stål

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n energiklasse: A+

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 71
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 2 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n TFT-display - medium
 n Fullfargedisplay
 n ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n Flertrinns tilberedning
 n Automatisk stekeprogram

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Automatisk pyrolytisk rengjøring
 n Pyrolysebestandige brett

OT8687A
Multifunksjonsovn
Størrelse: 60 cm 
Farge: Grafittsvart

OT8687S
Multifunksjonsovn
Størrelse: 60 cm 
Farge: rustfritt stål

Multifunksjonsovn

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n energiklasse: A+ 

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 73
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 nivåer av teleskopskinner 
med låsefunksjon som kan 
trekkes helt ut

 n 1 glasstallerken
 n 1 langpanne
 n 2 stekebrett
 n 1 premium grillrist
 n 1 steketermometer

Samhandling og styring
 n TFT-display - medium
 n Fullfargedisplay
 n ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 3 dørglass
 n rengjøring med vann
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503300

503326

Kr 18 995,-
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Kombinert 
mikrobølgeovn

I en kombinert ASKO Craft-mikrobølgeovn kan du la sausen 
putre uten at den koker over. Det går an fordi vi bruker 
inverterteknologi, noe som gir en konstant strøm av mikrobølger 
akkurat på det nivået du ønsker. 
I kombinasjon med viften oppnår du en mer jevn fordeling av 
mikrobølgene i ovnsrommet. Dermed er det ikke behov for en 
tallerken, og kapasiteten blir derfor større. Våre kombinerte 
mikrobølgeovner er følgelig blant de største på markedet med 
en kapasitet på opptil 51 liter.

Med vår kombinerte mikrobølgeovn får du all den fleksibiliteten 
du ønsker for kombinert matlaging. Du kan velge mellom fire 
forskjellige tilberedningsmetoder: mikrobølgeovn, viftebasert 
tilberedning med varmluft, grilling og kombinert tradisjonell 
tilberedning i ovn ved hjelp av mikrobølger. I samme 
tilberedningsprogram kan du tine, bytte til tradisjonell varmluft 
og avslutte med en kort periode med grilling. Sammen med 
opptil 120 autoprogrammer kan du tilberede hva som helst 
akkurat som du vil.

Funksjonell mat Invertersystem med mikrobølger

OCM8487A
Kombinert mikrobølgeovn
Størrelse: 45 cm 
Farge: Grafittsvart

OCM8487S
Kombinert mikrobølgeovn
Størrelse: 45 cm 
Farge: rustfritt stål

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL rom uten tallerken
 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n emalje av høy kvalitet i 
ovnsrommet

 n Invertersystem for mikrobølger
 n Mikrobølgepropell 
 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90–1000

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 1 glasstallerken
 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist

Samhandling og styring
 n TFT-display - medium
 n Fullfargedisplay
 n ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 18 tineprogrammer
 n 6 mikrobølgeinnstillinger
 n Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 3 dørglass



631001

Kr 5 395,-

OM8334S er utstyrt med infravarmere som gjør det mulig for 
deg å først bruke mikrobølger til tining, før du avslutter med 
grillfunksjonen for å skape en sprø skorpe. Grillelementet kan 
brettes, slik at det er mulig med enkel rengjøring av hulrommet 
og infravarmeren.

Denne romslige, kompakte mikrobølgeovnen er designet for 
maksimal ergonomi for installasjoner som er litt høyere enn 
vanlig arbeidshøyde. Du kan utnytte smart design best mulig 
ved å plassere den på litt høyere flater, for eksempel over den 
vanlige ovnen eller oppå et skap. Knappene og displayene er 
plassert lavt, slik at du enkelt kan ha kontroll over ovnen og lese 
statusen. Innsiden er nøye utformet med sider og tak av rustfritt 
stål. Sokkelen er laget av et hardt keramisk belegg som gir en 
raskere mattilberedning med mindre energi. 

Mikrobølgeovn for matlaging på høyt nivå Fra frossen til sprø overflate

31

OM8334S
Innebygd mikrobølgeovn med grill
Størrelse: 59,5 cm bred 
Ovnens volum: 22 l

Konstruksjon og ytelse
 n Mikrobølgeeffekt: 850 W
 n Grilleffekt: 1200 W
 n elektronisk styring
 n Innvendig ovnsrom i rustfritt stål
 n Grillen kan felles ned for enkel 
rengjøring

Bruk og fleksibilitet
 n rustfritt stål innvendig med 
bunn i keramikk

 n Bruningstallerken
 n Metallrist

Samhandling og styring
 n Berøringskontrollpanel med 
LCD-display

 n Trykknotter
 n elektronisk system for 
døråpning

Funksjoner, programmer og 
modi

 n Kombinert oppvarming:  
Mikrobølger + grill

 n Antall effektnivåer: 5

Mikrobølgeovn



555251

555252

Kr 30 595,-
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Kaffemaskin

ASKO Craft-kaffemaskinen lager deilig espresso, svart kaffe, 
cappuccino og kaffe latte hver gang. Styrken, mengden og 
malegraden kan justeres, slik at du oppnår et perfekt resultat.

Perfekt resultat
Våre kaffemaskiner avspeiler ASKOs Skandinaviske kulturarv. 
en ideel kominasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent 
design. Den er designet til å inngå i en estetisk vakker 
sammensetning med ASKOs Craft-ovner – og så lager den 
forøvrig fremragende kaffe.

Få smaken på de mørke nyansene

CM8457S
Automatisk kaffemaskin
rustfritt stål
45 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Vannbeholderens kapasitet: 
1,8 l

 n Beholder for hele kaffekorn
 n Kornbeholderens kapasitet: 
200 g

 n Separat melkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbryggingssystem
 n Formalingssystem

Bruk og fleksibilitet
 n Beholder for hele kaffekorn
 n Beholder for ferdigmalt kaffe
 n Tilbereder 2 kopper samtidig
 n Lampe
 n Hvilemodusfunksjon
 n Tilbereder bønner og malt kaffe

Programmer, funksjon og 
modi

 n ristretto
 n espresso
 n Vanlig kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vann
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café latte
 n Varm melk

Samhandling og styring
 n Digitalt display
 n Berøringsfølsomme taster
 n Vis språkinnstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Avtakbar bryggerenhet
 n Avtakbar dryppanne
 n Testpinne for vannets hardhet

CM8457A
Automatisk kaffemaskin
Grafittsvart
45 cm



497348

497358

578653

578654

Kr 4 095,-

Kr 7 495,-
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Varmeskuff
ODW8127S
Varmeskuff
rustfritt stål
14 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Varmeelement i bunnplaten
 n Trykkmekaniske for åpning
 n Temperaturområde: 30–80 °C
 n Vifte for jevn luftsirkulasjon
 n Skuff på smarte 
teleskopskinner

Bruk og fleksibilitet
 n Tining
 n Koppoppvarming
 n Tallerkenoppvarming
 n Matoppvarming
 n Tilberedning ved lav temperatur

Samhandling og styring
 n Bryter for innstilling av 
innvendig skuff

 n Varsellampe på fronten

Sikkerhet og vedlikehold
 n Keramisk glassbunnplate som 
er enkel å rengjøre

ODW8127A
Varmeskuff
Grafittsvart
14 cm

Tilbehørsskuff

Konstruksjon og ytelse
 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

 n For oppbevaring av rist, 
stekeplater, kokekar, osv.

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre

ODA8117A
Tilbehørsskuff
14 cm
Farge: Grafittsvart

ODA8117S
Tilbehørsskuff
14 cm
Farge: rustfritt stål
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Koketopper

Koketoppen er der det meste skjer. Fra frokost tidlig om morgenen til 
snacks sent om kvelden – koketoppen er konstant i bruk, så du trenger 
en utforming som står i stil med behov og livsstil. ASKOs utvalg av 
induksjonstopper sørger for frihet og fleksibilitet på kjøkkenet. De er 

hurtige, effektive og enkle å rengjøre, og gir deg kontrollen du trenger 
for å skape herlige retter raskt. Alle koketoppene er dessuten utformet 
for sømløs integrering med all kjøkkenutrustningen vår.

Kjøkkenets midtpunkt
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Craft-gasstopper
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enkel forflytning av kokekar
Den nye holderen for kokekar er utviklet med inspirasjon fra 
profesjonelle koketopper. Kokekar forflyttes enkelt frem og 
tilbake på den store overflaten uten at du trenger å løfte dem. 
Selv små kokekar står støtt og godt. Hele overflaten er optimert 
for alle typer kokekar, og dette er én av de mest fleksible 
løsningene på markedet.

A+-hybridbrenner
Den nye A+-brenneren i ASKO Craft-serien er svært effektiv, 
og retter mer av gassenergien direkte under kasseroller og 
stekepanner. Hevede brennere sørger for en luftstrøm mellom 
brenneren og dryppannen. Dette sørger for kjøligere rustfritt 
stål og svart emalje, og færre oljeflekker vil sette seg fast og 
brenne. Den lille brennerdiameteren sørger for høy ytelse og gjør 
dessuten styringen mer nøyaktig.

Belegg som er enkelt å holde rent
Våre nye gasstopper i rustfritt stål er basert på nanoteknologi, 
og er utstyrt med et svært tynt, beskyttende belegg. Dette 
laget forhindrer at flekker brenner og klistrer seg til overflaten. 
Koketoppen blir derved svært enkel å rengjøre uten 
behov for spesielle rengjøringsmidler. etter fire timer med 
tilberedning ved 180  °C, er det enklere å rengjøre ASKO-
belegget enn løsningene som konkurrentene våre bruker. 
Versjonen i grafittsvart er også enkel å rengjør som følge av 
emaljeoverflaten i grafittsvart.



476659

476665

Kr 15 595,-
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Super Flex wok-brenner
La oss få presentere de nye gasstoppene fra ASKO: Super Flex wok-
brenneren. Med en effekt på mellom 0,2 og 4,6 kW er den svært godt 
egnet for alle typer tilberedning. Simreinnstillingen består av kun to 
deler, og er en effektiv løsning der flammene er rettet oppover gjennom 

flammehull som er boret diagonalt. På grunn av brennerhodets mindre 
diameter, holder varmen seg direkte under kokekaret. Brennerhodet er 
laget av ett solid stykke messing som varer lenge.

Craft-gasstopper

HG1986AB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
90 cm bred
4 A+-hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner 

HG1986SB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
90 cm bred
4 A+-hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

Konstruksjon og ytelse
 n rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass. Dyser for flaskegass 
er montert. 

 n effektklasse for  
venstre midtsone: effektområde 
for Super Flex wok-brenner: 
300–4600 W 

 n effektklasse for 
midtre sone foran: effektområde 
for normal brenner: 300–1000 W 

 n effektklasse for 
midtre sone bak: effektområde 
for hjelpebrenner: 390–2000 W 

 n effektklasse for 
høyre sone foran: effektområde 
for hurtigbrenner: 550–2600 W 

 n effektklasse for 
høyre sone bak: effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n ekstra wok-rist
 n ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse 

 n emaljebelegg på overflaten for 
enkel rengjøring

 n Avtakbare knotter
 n A+-brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål



476470

476655

476657

476653

Kr 12 895,-

Kr 10 195,-
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HG1776AB
Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
75 cm bred
4 A+-hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

HG1666AB
Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
60 cm bred
3 A+-hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner

HG1776SB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
75 cm bred
4 A+-hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

HG1666SB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
60 cm bred
3 A+-hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner i messing 

Konstruksjon og ytelse
 n rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass. Dyser for flaskegass 
er montert. 

 n effektklasse for 
venstre midtsone: effektområde 
for Super Flex wok-brenner: 
300–4600 W 

 n effektklasse for 
midtre sone foran: effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n effektklasse for 
midtre sone bak: effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n effektklasse for 
høyre sone foran: effektområde 
for hurtigbrenner: 550–2600 W 

 n effektklasse for 
høyre sone bak: effektområde 
for hjelpebrenner: 300–1000 W 

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n ekstra wok-rist
 n ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n emaljebelegg på overflaten for 
enkel rengjøring

 n Avtakbare knotter
 n A+-brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål

Konstruksjon og ytelse
 n rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass. Dyser for flaskegass 
er montert. 

 n effektklasse for 
venstre sone foran: 
effektområde for Super Flex 
wok-brenner: 300–4200 W 

 n effektklasse for 
venstre sone bak: effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n effektklasse for 
høyre sone foran: effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n effektklasse for 
høyre sone bak: effektområde 
for hjelpebrenner: 300–1000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n ekstra wok-rist
 n ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n emalje på overflaten for enkel 
rengjøring

 n Avtakbare knotter
 n A+-brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål
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elements-gasstopper



HG1365GB
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Den mest effektive wok-brenneren på 
markedet
Fusion Volcano wok-brenneren skiller seg fra de fleste wok-
brennere. Den genererer svært mye varme, og retter den effektiv 
mot bunnen av kokekaret i stedet for rundt på sidene. Dessuten 
bevarer den en høy temperatur selv når du tilsetter flere 
ingredienser. Denne øyeblikkelige varmeoverføringen bidrar til 
at du kan lage perfekte wok-retter i ditt eget hjem.

Flere wok-funksjoner i ett
I tillegg til Volcano-funksjonen med rettet flamme, har Fusion 
Volcano wok-brenneren en ekstra ytre flamme for større kokekar 
og en innstilling for trekking som holder en lavere varmere. 
Denne kan for eksempel brukes for å holde en liten kasserolle 
med saus like under kokepunktet.



10036

Kr 20 395,-
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elements-gasstopper

Vi har utnyttet den tilgjengelige plassen til det ytterste og 
maksimert avstanden mellom alle brennerne. Det er derfor 
mulig å bruke store kasseroller og stekepanner på alle brennere 
samtidig uten at de kommer i konflikt med hverandre. Alle 

et logisk brenneroppsett
gasstoppene våre er utstyrt med ekstra kraftige rister for kokekar 
i ekte støpejern. De holder selv svært store kasseroller og 
stekepanner støtt og sikkert på plass, og er enkle å fjerne når 
koketoppen skal rengjøres.

HG1145AB
Gasstopp
Svart glassoverflate
111 cm bred
2 A+-brennere + 2 Fusion Volcano wok-brennere

Konstruksjon og ytelse
 n rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Keramisk glassoverflate
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass. Dyser for flaskegass 
er montert. 

 n Venstre sone foran
 n effektklasse: Fusion Volcano 
wok-brenner

 n effektområde: 300–6000 W 

 n Midtre venstre sone
 n effektklasse: normal brenner
 n effektområde: 390–2000 W 

 n Midtre høyre sone
 n effektklasse: normal brenner
 n effektområde: 390–2000 W 

 n Høyre sone foran
 n effektklasse: Fusion Volcano 
wok-brenner

 n effektområde: 300–6000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n ekstra wok-rist
 n ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling
 n Individuelle tidsur

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Avtakbare knotter
 n Brennere som er enkle å 
rengjøre

 n Glatt glassoverflate som er 
enkel å rengjøre



10025

10030

Kr 16 295,-

Kr 9 495,-
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A+-brennere med smart design
Alle ASKO-gasstopper er utstyrt med de unike A+-brennerne 
som gir en fullt justerbar, ren flamme som ikke bare sørger for 
svært høy effekt, men også retter flammen mot undersiden av 
kokekaret. De nøye konstruerte flammehullene sikrer at flammen 
har den korteste avstanden til bunnen av kokekaret. Dette fører 
til at mer energi blir utnyttet og at varmen fordeles jevn over hele 
overflaten av kokekaret.

Alle elements by ASKO-gasstopper har automatisk tenning. 
Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på betjeningsbryteren 
og dreie den mot klokken, så tennes brenneren. elements by 
ASKO-gasstoppene har en unik, individuell tidsurfunksjon for 
hver brenner. Den individuelle tidsurfunksjonen kan slå av én 
eller flere brennere automatisk. når den angitte tiden har utløpt, 
vil du høre en pipelyd, og den tidsstyrte brenneren slås av.

Brennere med full styring

HG1935AB
Gasstopp
Svart glassoverflate
90 cm bred

Konstruksjon og ytelse
 n rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Keramisk glassoverflate
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass. Dyser for flaskegass 
er montert. 

 n Venstre midtsone
 n effektklasse: Fusion Volcano 
wok-brenner

 n effektområde: 300–6000 W 

 n Midtre sone foran
 n effektklasse: normal A+-
brenner

 n effektområde: 390–2000 W 

 n Midtre sone bak
 n effektklasse: normal A+-
brenner

 n effektområde: 390–2000 W 

 n Høyre sone foran
 n effektklasse: A+-hurtigbrenner
 n effektområde: 550–3000 W 

 n Høyre sone bak
 n effektklasse: A+-hjelpebrenner
 n effektområde: 250–1000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n ekstra wok-rist
 n ekstra rist for simring
 n Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Avtakbare knotter
 n Brennere som er enkle å 
rengjøre

 n Glatt glassoverflate som er 
enkel å rengjøre

HG1615AB
Gasstopp
Svart glassoverflate
60 cm bred

Konstruksjon og ytelse
 n rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Keramisk glassoverflate
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass. Dyser for flaskegass 
er montert. 

 n effektklasse for
 n høyre sone foran: A+-
hurtigbrenner

 n effektområde: 550–3000 W 

 n Venstre sone bak
 n effektklasse: A+-hjelpebrenner
 n effektområde: 250–1000 W 

 n Høyre sone foran
 n effektklasse: normal brenner
 n effektområde: 390–2000 W 

 n Høyre sone bak
 n effektklasse: normal A+-
brenner

 n effektområde: 390–2000 W

Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Avtakbare knotter
 n Brennere som er enkle å 
rengjøre

 n Glatt glassoverflate som er 
enkel å rengjøre
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HIG1944MB
Kombinert gass-/induksjonstopp 
Matt, svart overflate
90 cm bred
1 Fusion Volcano wok-brenner + 3 induksjonskokesoner
Godkjent for naturgass med riktig dyse er montert 

HIG1944MF
Kombinert gass-/induksjonstopp 
Matt, svart overflate
90 cm bred
1 Fusion Volcano wok-brenner + 3 induksjonskokesoner
Godkjent for flaskegass med riktig dyse er montert

Konstruksjon og ytelse
 n Holder for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Keramisk glassoverflate 

 n Venstre midtsone
 n effektklasse: Fusion Vulcano 
wok

 n effektområde: 300–6000 W 

 n Midtre sone foran
 n Type: Induksjon
 n effektområde: 40–3700 W 

 n Midtre sone bak
 n Type: Induksjon
 n effektområde: 40–3700 W 

 n Høyre midtsone
 n Type: Induksjon
 n effektområde: 50–3700 W

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n nøye konstruerte flammehull 
med 
vinkel på 15°

 n ekstra wok-panneholder

 n elektroniske programmer 
for gassbrenner for nøyaktig 
tilberedningsstyring

 n 13 effektnivåer inkl. forsterker 
(induksjon)

 n 6 autoprogrammer (induksjon)
 n 1 brosone (induksjon)
 n registrering av kokekar 
(induksjon)

 n Pausefunksjon (induksjon)

Samhandling og styring
 n easy Dial-berøringskontroll
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling
 n Individuelle tidsur

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Automatisk gjentatt tenning
 n Barnesikring
 n Glatt glassoverflate som er 
enkel å rengjøre 

 n restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling

Duo Fusion-gass- og induksjonstopp
ASKO Duo Fusion er en koketopp på 90 cm som kombinerer to 
energikilder: den ene en induksjonstopp og den andre en Fusion 
Volcano wok-brenner. Disse to tilberedningsmetodene er kombinert i ett 
stykke keramisk glass på 6 mm. Dette er den første koketoppen som 

virkelig dekker behovene for deg som ønsker både gassflammer og 
induksjon i ett.
Duo Fusion-koketoppen har en stilren og matt, svart overflate og easy 
Dial-berøringskontroll selv for gassbrenneren. 

Kombinert
gass og induksjon
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Induksjonstopper

HI1794M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
77 cm bred

HI1994M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred
5 induksjonskokesoner

HI1655M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran
 n effektområde: 40–3700 W 

 n Venstre sone bak
 n effektområde: 40–3700 W 

 n Midtre midtsone
 n effektområde: 50–5500 W 

 n Høyre sone foran
 n effektområde: 40–3700 W 

 n Høyre sone bak
 n effektområde: 40–3700 W

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 autoprogrammer
 n Individuelle tidsur
 n 2 brosoner

Samhandling og styring
 n easy Dial-berøringskontroll
 n registrering av kokekar
 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran
 n effektområde: 40–3700 W 

 n Venstre sone bak
 n effektområde: 40–3700 W 

 n Høyre sone foran
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Høyre sone bak
 n effektområde: 40-3700 W

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 autoprogrammer
 n Individuelle tidsur
 n 2 brosoner

Samhandling og styring
 n easy Dial-berøringskontroll
 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran
 n effektområde: 50–3700 W 

 n Venstre sone bak
 n effektområde: 40–3000 W 

 n Høyre sone foran
 n effektområde: 50–3700 W 

 n Høyre sone bak
 n effektområde: 40–3000 W

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 autoprogrammer
 n Individuelle tidsur

Samhandling og styring
 n easy Dial-berøringskontroll
 n registrering av kokekar
 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre



46

Induksjonstopper
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6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer
Koking:  100 ºC, piper for å minne deg på å legge i mat – 

kan kun brukes med lokk på (pasta).

Trekking:  90–95  ºC – holder rettene nær kokepunktet 
(saus, suppe).

Holde varmt:  70–75 ºC – fungerer best med lokk (alle retter)

Wok:  optimal wok-temperatur, ha i olje og mat når det 
piper (kjøtt, fisk, grønnsaker).

Bruning:  optimal bruningstemperatur – ha i smør når det 
piper (kjøtt, fisk).

Grill:  optimal grilltemperatur – sett inn når det piper 
(kjøtt, fisk, grønnsaker).

Induksjon med høy ytelse
Tilberedning med induksjon er raskt, enkelt og trygt. Hver sone 
styres hver for seg, har et tidsur som holder orden på de ulike 
tilberedningstidene, og slår av sonene når den angitte tiden er 
nådd.
ASKO-induksjonstoppene er dessuten svær trygge å bruke. 
Varmen genereres kun i selve kokekaret og ikke i de omgivende 
overflatene, og sonen avkjøles raskt etter at kokekaret er 
fjernet. ettersom koketoppen kun varmer opp overflaten under 
kokekaret, trenger du ikke å bekymre deg for slitsom rengjøring 
hvis det koker over, rett og slett fordi ingenting brenner seg fast 
på koketoppen. Hvis du søler, tørker du ganske enkelt bort sølet 
med en fuktig klut og rengjør overflaten med springvann.
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Induksjonstopper

De seks autoprogrammene angir når riktig temperatur er 
nådd, og bidrar på det viset til at du klarer å opprettholde riktig 
temperatur under koking, steking, trekking, grilling, woking eller 
når mat skal holdes varm. 

Velg tilberedningsmåte og overlat 
resten til autoprogrammene

HI1194G
Induksjonstopp
Størrelse: 111 cm

Funksjoner
 n 4 kokesoner totalt
 n 2 brosoner
 n Iris-glidebrytere
 n ergonomisk panoramaoppsett

Kjøkkenassistent
 n 6 autoprogrammer
 n registrering av kokekar
 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

HI1994G
Induksjonstopp
Størrelse: 90 cm

Funksjoner
 n 5 kokesoner totalt
 n 2 brosoner
 n Iris-glidebrytere

 
 

Kjøkkenassistent
 n 6 autoprogrammer
 n registrering av kokekar
 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur
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Induksjonstopper
Kreativ frihet med kokkemodusnår ytelse har førsteprioritet
Dette er kokekunst på induksjon sett fra en annen vinkel. Hvis 
du aktiverer alle sonene på tre forskjellige effektnivåer, kan du 
ganske enkelt forflytte kasserollene og stekepannene til ønsket 
sone avhengig av hvor høy varme du trenger. Sonen til høyre 
er innstilling én, midten er innstilling syv, og sonen til venstre 
er innstilling tolv. Sonene aktiveres automatisk så snart det 
registreres et kokekar. 

OBS! På utvalgte modeller

HI1995G 
Induksjonstopp, trippel brofunksjon
Størrelse: 90 cm

Funksjoner
 n 6 kokesoner
 n 3 brosoner
 n ny kokkemodus – opprett 3 
adskilte effektsoner på én gang

 n Berøringskontroll

Kjøkkenassistent
 n 6 autokokeprogrammer – 
riktig temperatur for korrekt 
tilberedning

 n Induksjon med brofunksjon – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

HI1655G 
Induksjonstopp, dobbelt brofunksjon
Størrelse: 64 cm

Funksjoner
 n 4 effektsoner
 n 4 forsterkere
 n 2 brosoner

Kjøkkenassistent
 n 6 autokokeprogrammer – 
riktig temperatur for korrekt 
tilberedning

 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

HI1643G
Induksjonstopp
Størrelse: 64 cm

Funksjoner
 n 4 runde kokesoner
 n Linjeglidebrytere

 

Kjøkkenassistent
 n registrering av kokekar
 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

Andre koketopper kan ha et varierende effektnivå som faktisk 
kan reduseres over tid, mens en ASKO-induksjonstopp 
opprettholder den samme effekten gjennom hele 
tilberedningssyklusen. Dette innebærer at tilberedningssyklusen 
er effektiv fra start til slutt, slik at du oppnår en jevnere og 
raskere tilberedning.
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Domino-koketopper
Du kan sette sammen koketopp etter ønske med ASKO Domino-
koketopper. De kan bygges ved siden av hverandre, eller kombineres 
elegant med en gass- eller induksjonstopp i full størrelse. Domino-

koketoppene finnes som induksjon eller gass med to A+-brennere 
eller med en Fusion Volcano wok-brenner. Hvis du liker å wokke, men 
foretrekker induksjon, velger du en induksjon-wok. 

Matlaging uten grenser

HI1355G
Domino Bridge- 
induksjonstopp 
Størrelse: 33 cm bred
Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved 
siden av hverandre.

Funksjoner
 n 2 kokesoner totalt
 n 1 brosoner
 n Linjeglidebrytere
 n Berøringskontroll

Kjøkkenassistent
 n 6 autoprogrammer
 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n Tidsur

Samhandling og styring
 n Berøringskontroll
 n registrering av kokekar
 n Pausefunksjon

HG1365GB
Domino Fusion
1 Fusion Volcano wok-brenner
Størrelse: 33 cm
Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved 
siden av hverandre.

Funksjoner
 n Dual Fusion Vulcano wok
 n Brenner med wok-/steke- +
 n trekkefunksjon
 n Keramisk glass som er enkelt å 
rengjøre

 n ergonomisk metallknott
 n rist for kokekar av støpejern

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n ekstra wok-rist

Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

HG1355GB
Domino- 
gasstopp
Størrelse: 33 cm
Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved 
siden av hverandre.

Funksjoner
 n 2 A+-brennere 
 n Keramisk glass som er enkelt å 
rengjøre

 n ergonomiske metallknotter
 n rist for kokekar av støpejern

Konstruksjon og ytelse
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass. Dyser for flaskegass 
er montert. 

 n Midtre sone foran
 n effektklasse: Hurtigbrenner
 n effektområde: 550–3000 W 

 n Midtre sone bak
 n effektklasse: normal brenner
 n effektområde: 390–2000 W

Samhandling og styring
 n ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling
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Broinduksjon
ASKOs fleksible brosoner gjør det mulig å koble sammen to 
kokesoner for å danne én stor kokesone, slik at du kan optimere 
tilberedningsplassen. Brosonene gir den ideelle størrelsen på sonen for 

store kasseroller og stekepanner, slik at du får uendelige muligheter på 
induksjonstoppen.

Utvidet utvalgt med broinduksjon

Teppanyaki-plate AT12A
et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som gjør at du kan gjøre  
ASKO-broinduksjonstoppen om til en teppanyaki uten behov  
for å kjøpe annen utrustning.

 n 423 x 248 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-broinduksjonstoppen

 n en teppanyaki-plate for steking 
av kjøtt eller sjømat  
ifølge japanske oppskrifter

 n Hurtig forvarming av 
teppanyaki-platen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt

Grillplate AG12A
et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som gjør at du kan gjøre  
ASKO-broinduksjonstoppen om til en grillplate uten behov  
for å kjøpe annen utrustning.

 n 423 x 248 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-broinduksjonstoppen

 n en grillplate som er egner for 
alle typer grilling

 n Hurtig forvarming av grillplaten
 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt 

Stekeform AD82A
et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes på  
ASKO-broinduksjonstoppen og/eller i ASKO-ovnen.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-broinduksjonstoppen

 n Hurtig forvarming av 
stekeformen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt
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Ventilatorer

Ventilatoren er vanligvis det første du legger merke til i et 
kjøkken. Vi har derfor laget ventilatorer som skal gjøre et 
strålende inntrykk på avstand, bare for å bli enda flottere 

jo nærmere du kommer. Hvis du tar en nærmere titt, vil 
du oppdage at hver eneste detalj har en fantastisk finish, 
og at det er brukt bærekraftige materialer overalt. 

Sterk, stillegående og flott
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Ventilatorer
Lyden av ren luft
elements by ASKO-ventilatorene er utstyrt med en slitesterk, børsteløs 
motor med kapasitet for fjerning av matos på opptil 926 m³/h. 
Avtrekkssonen er konsentrert til kantene av filtrene, slik at best mulig 
fjerning av matos oppnås.

ASKO elements-ventilatorene er ekstremt effektive selv på lave 
innstillinger, slik at de er både stillegående og energieffektive.

CW41238G
elements-design
Vegghengt ventilator
120 cm bred

Funksjoner
 n Konsentrert avtrekk rundt 
kantene

 n Flat avtrekksflate med skjulte
 n filtre
 n Fjærmekanisme for enkel 
tilgang til filtrene

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n 2 x 5,8 W dimbare LeD-lister

 n Avtrekkskapasitet: 926 m3/h
 n Maks. støynivå:  
63 dB(A)re 1 pW

 n Berøringsgrensesnitt med 
hvite LeD-lamper

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A
 n – resirkulasjonssett: rK 
CW4X76S / 463798

CI41238G
elements-design
øyventilator
120 cm bred

Funksjoner
 n Konsentrert avtrekk rundt 
kantene

 n Flat avtrekksflate med skjulte 
filtre

 n Fjærmekanisme for enkel 
tilgang til filtrene

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n 2 x 5,8 W dimbare LeD-lister

 n Avtrekkskapasitet: 926 m3/h
 n Maks. støynivå:  
63 dB(A)re 1 pW

 n Berøringsgrensesnitt med 
hvite LeD-lamper

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A
 n resirkulasjonssett:  
rK CI4X76S / 463797

CW4938G
elements-design
Vegghengt ventilator
90 cm bred

Funksjoner
 n Konsentrert avtrekk rundt 
kantene

 n Flat avtrekksflate med skjulte 
filtre

 n Fjærmekanisme for enkel 
tilgang til filtrene

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n 2 x 5,8 W dimbare LeD-lister

 n Avtrekkskapasitet: 793 m3/h
 n Maks. støynivå:  
62 dB(A)re 1 pW

 n Berøringsgrensesnitt med 
hvite LeD-lamper

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A
 n resirkulasjonssett: rK 
CW4X76S / 463798
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CC4727S 
Integrert ventilator
Størrelse: 77 cm

Funksjoner
 n Flat avtrekksflate med 
skjult filter

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LeD-lamper

 n Avtrekkskapasitet: 670 m³/h
 n Maks. støynivå:  
64 dB(A)re 1 pW

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A+
 n resirkulasjon: Kullfilter / 467574

CC4927S 
Integrert ventilator
Størrelse: 86 cm

Funksjoner
 n Flat avtrekksflate med 
skjult filter

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LeD-lamper

 n Avtrekkskapasitet: 670 m³/h
 n Maks. støynivå:  
64 dB(A)re 1 pW

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A+
 n resirkulasjon: Kullfilter / 467574

CC4527S
Integrert ventilator
Farge: rustfritt stål
Størrelse: 52 cm

Funksjoner
 n Flat avtrekksflate med 
skjult filter

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LeD-lamper

 n Avtrekkskapasitet: 620 m³/h
 n Maks. støynivå:  
67 dB(A)re 1 pW

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A
 n resirkulasjon: Kullfilter / 467574

CO4627S 
Uttrekkbar ventilator
Størrelse: 60 cm

Funksjoner
 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LeD-lamper
 n Avtrekkskapasitet: 660 m³/h

 n Maks. støynivå:  
65 dB(A)re 1 pW

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A+
 n resirkulasjon: Kullfilter / 725294

CO4927S 
Uttrekkbar ventilator
Størrelse: 90 cm

Funksjoner
 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LeD-lamper
 n Avtrekkskapasitet: 660 m³/h

 n eC børsteløs motor
 n energiklasse: A+
 n resirkulasjon: Kullfilter / 725294
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Hos ASKO har vi utformet og fremstilt oppvaskmaskiner 
av høy kvalitet i mange år, og vi spør oss alltid hvordan 
vi kan gjøre dem enda bedre. Kontinuerlige forbedringer 
ligger i DnA-et vårt og kommer til syne i hver eneste 

ASKO-oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinene våre er 
ambisiøst konstruert, men også strengt testet i 12  500 
timer for å vare i minst tjue år med hard bruk.

Hva gjør oppvaskmaskinen til en ASKO? 

Oppvaskmaskiner
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Orrefors anbefaler ASKO
Hver gang du vasker Orrefors-krystallglass i en ASKO-
oppvaskmaskin, holder du også liv i en viktig del av svensk 
innovasjon. Både Orrefors og ASKO har sine røtter fast plantet 
i den skandinaviske designtradisjonen, og begge merkene 
er representert over hele verden. Vår felles arv, sammen 
med det faktum at Orrefors-krystallglass hver dag vaskes i 
oppvaskmaskinene våre, har gjort oss i stand til å omfavne 
hverandre i et nyetablert partnerskap. ett av målene med dette 
partnerskapet er endelig å avkrefte myten om at krystallvask 
ikke kan vaskes i en oppvaskmaskin. Det stemmer når det 
gjelder enkelte oppvaskmaskiner, men krystall kan utvilsomt 
vaskes i en ASKO. Hemmeligheten er krystallglassprogrammet, 
som sikrer at vanntemperaturen øker gradvis og deretter holdes 
på et jevnt nivå med en variasjon på kun ± 1 °C. Din verdifulle 
krystall plasseres i de sikre vinglassholderne i overkurven. Fra 
nå av er det tryggere å vaske de ømtålige krystallglassene dine i 
en ASKO enn for hånd.

Dette er Orrefors
Orrefors-merket har laget nytteglass og kunstglass i krystall 
siden 1898. Ved glassverket i Kosta jobber dyktige glassblåsere 
side om side med mange av Sveriges fremste designere for å 
utvikle design, håndverk og nye teknikker.
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når du åpner døren, glir trefronten oppover.

Skyvedørløsningen muliggjør elegant og sømløs integrering 
med resten av kjøkkeninnredningen.

Perfekt integrering med en skyvedør
Skyvedørløsningen gjør det mulig å oppnå tette installasjoner 
uten at frontdøren i tre og kjøkkeninnredningen gnisser 
mot hverandre. Tredøren glir oppover når du åpner 
oppvaskmaskinen og nedover når du lukker den, slik at det er 
mulig å installere svært tett – helt ned til to millimeter* mellom 
oppvaskmaskinens dør og den underliggende sokkelen eller 
skuffefronten.

* uten statuslampe
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17 spiseskjeer

17 dessertskjeer

17 teskjeer

3 boller

1 kjøttfat

2 serveringsskjeer

1 serveringsgaffel

Til sammen: 194 enkeltstående gjenstander

XL- og XXL-oppvaskmaskinene våre har den største kapasiteten 
på markedet. Den innvendige lastehøyde på 58/54  cm gir rom for 
større tallerkener og høyere glass. I tillegg kan du sette inn 40  % 

mer sammenlignet med en standard oppvaskmaskin. Det praktiske 
Flexirack™-systemet med fire nivåer byr på et uendelig antall 
muligheter.

Verdens største lastekapasitet

Oppvaskmaskinen våre er størst på 
innsiden, men ikke på utsiden. Du 
trenger ikke å bekymre deg for at de 
ikke får plass på kjøkkenet. De passer 
inn i kjøkkeninnredning på 863–913 
mm (XXL) og 823–873 mm (XL).

* Glasset må settes på skrå
** Gjelder XXL-oppvaskmaskiner med midtkurven tatt ut og overkurven i øverste posisjon, ettersom avstanden mellom underkurven og overkurven da er 
39 cm, noe som gir plass til en tallerken med en diameter på 40 cm ettersom den nedre kanten stikker litt frem gjennom bunnen av kurven. Tallerkenen må 
plasseres mellom to pinnerader.

Laste-
høyde

Merke-
last

Høyeste glass i
over-/under-kurv*

Største tallerken  
i underkurv**

EU-merking:
Energi/rengjøring/
tørking

XXL 86 cm 58 cm 17 kuverter 27 cm 40 cm A+++/A/A

XL 82 cm 54 cm 15 kuverter 25 cm 36 cm A+++-10 %/A/A

17 flate tallerkener

17 dype tallerkener

17 små tallerkener

17 skåler

17 kopper

17 glass

17 gafler

17 kniver 

Hvor mye er egentlig 
17 kuverter?



58 cm

23/19 cm

6/10 cm

25 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm
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De eksklusive overkurvene kan settes inn akkurat hvilken vei du 
vil. Vinglass plasseres i de sammenleggbare og demonterbare 
vinglassholderne. Sett tallerkener i tallerkenstativet, eller 
legg ned alle holderne og fyll hele kurven med gratengskåler. 
Sett opp holderne på nytt, og fyll opp med kun glass. Hvis du 
trenger mer plass i kurvene lenger nede, kan kurven over enkel 
løftes opp og deretter senkes igjen når du vil sette inn høyere 
gjenstander. 

Fleksibilitet og frihet til å sette inn alt 
du vil
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Vinglasshylle i underkurven
Vi har sørget for en unik mulighet til å vaske skjøre, men 
omfangsrike glass i underkurven. Takket være vinglasshyllen 
kan du trygt vaske opptil seks ekstra høy vinglass samtidig. 
Glassene hviler trygt i de ekstra dype stålløkkene, og er vinklet 
slik at all restfuktighet forsvinner uten å etterlate stygge merker. 
Vinglasshyllen finnes som tilbehør.

Bestikkurv som yter maksimalt
Helt øverst ligger en fleksibel bestikkurv med egen spylearm 
og plass til seksten kuverter med bestikk eller andre redskaper. 
Bredden på den øvre bestikkurven er optimert for å gi plass 
til høye glass i overkurven. Hvis du trenger mer plass, tar du 
ganske enkelt ut den øvre bestikkurven.
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Omfangsrike eller skjøre
Underkurven brukes vanligvis til å vaske tyngre gjenstander som 
tallerkener, skåler, ildfaste former, kasseroller og stekepanner. 
Vi setter imidlertid ingen grenser. I stedet sørger vi for like mye 
fleksibilitet og like mange muligheter for kombinert vasking som 
med alle andre kurver. De eksklusive underkurvene sørger for 
maksimal fleksibilitet med delbare og nedfellbare pinnerader 
overalt. De justerbare tallerkenholderne gjør at du trygt kan 
vaske både små skåler og tallerkener som måler opptil 40 cm.

*Vinglasshyllen finnes som tilbehør.

Sett inn store tallerkener som måler opptil 40 cm i diameter.

De mest eksklusive underkurvene i en ASKO-oppvaskmaskin 
er også de mest fleksible og stabile på markedet. ettersom 
alle delene i kurvene våre er laget i stål av høy kvalitet, er vi i 
stand til å lage fleksible kurvløsninger som er svært slitesterke 
og brukervennlige. Vi utnytter styrken og stabiliteten for å 
maksimere nyttelasten og beskytte ømtålige skåler. 

robust og fleksibel underkurv
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For alle oss som lar oppvaskmaskinen gjør jobben mens 
vi sover, har vi utviklet nattmodus. I denne modusen 
reduseres vanntrykket i spylearmene, slik at støynivået 

synker med så mye som 2 dB sammenlignet med den 
testede verdien. Denne modusen er dessuten optimal for 
åpne planløsninger der kjøkken og oppholdsrom går i ett.

Stille natt
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Vi har utviklet forskjellige modi slik at det blir enklere for deg å tilpasse 
favorittvaskeprogrammet ditt til nye situasjoner. I stedet for å velge fra en lang liste 
med programmer og deretter en lang liste med alternativer og innstillinger, kan du 
nå ganske enkelt velge én hensiktsmessig modus og trykke på start.

Grønn modus
Grønn modus sparer både vann og energi. Temperaturen reduseres, og hvert trinn 
i syklusen forlenges slik at man sparer vann samtidig som det samme perfekte 
vaskeresultatet oppnås som med et normalprogram.

Hurtigmodus
Hvis du vil ha tallerkenene klare raskere, velger du ganske enkelt hurtigmodus slik 
at programtiden reduseres med 50 %. Det best mulige resultatet oppnås i løpet 
av den tilgjengelige tiden ved at mer vann og energi blir brukt.

Utformet 
for ulike 
situasjoner

Intensiv modus
Velg denne modusen når du har skitne serviser med tørket mat. Intensiv modus 
øker spylearmtrykket, og mer varme og vann brukes i løpet av syklusen.
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Dette er et program som er inspirert av profesjonelle 
oppvaskmaskiner, der hurtighet er det som teller. Quick Pro 
Wash-programmet passer perfekt når du vet at du kommer 
til å trenge det samme serviset, de samme glassene eller 
andre redskaper flere ganger ved samme anledning. Dette 
programmet er ideelt for hurtig vasking mellom forretten og 
hovedretten i et stort middagsselskap eller når du baker eller 
tilbereder mat.

Hygieneprogrammet kan brukes for effektiv rengjøring av 
tåteflasker og andre gjenstander som det kan være lurt å holde 
ekstra rene. Vi øker temperaturen til 70  °C i hovedvask- og 
sluttskyllingsprogrammene slik at for eksempel bakterievekst 
forhindres og dårlig lukt fjernes fra skjærebrett. Dette er 
dessuten ideelt for grundig vasking av glass til egenprodusert 
syltetøy eller marmelade. resultatet er ekstra rent og hygienisk.

Hygieneprogram for grundig 
rengjøringQuick Pro Wash
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Innebygde, integrerte 
oppvaskmaskiner – XXL

*Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov for tilkjøp av  
  andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme. Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminlige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-91 cm høye oppvaskmaskiner. 

DFI654BXXL
Størrelse: XXL, 86–91 cm
Helintegrert
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter

Kapasitet/forbruk
 n Antall kuverter, testet (maks.): 
15 (16)

 n energiklasse: A+++-10 %
 n Vaskeytelse: A
 n Tørkeklasse: A
 n Støynivå 42 dB(A)

Program
normal, miljøvennlig, auto, daglig, 
tidsprogram, skyll og hold, plast, 
hygiene, nedre halvdel, øvre 
halvdel, krystallglass, Quick Pro, 
selvrens

Modus
 n normal, grønn, hurtig, natt, 
intensiv

Funksjoner
 n 9 spylesoner
 n Super Cleaning System+™ 
(SCS+)

 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Turbo Drying™

 n Turbo Drying express+™

 n Forvarmingstank
 n Statuslampe
 n Aqua Safe™

 n jet Spray™ og Wide spray™

Kurver – Flexiracks™
 n eksklusiv overkurv
 n Mellomkurv
 n eksklusiv underkurv
 n Bestikkurv

DFI675GXXL
Størrelse: XXL, 86–91 cm
Helintegrert
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter

Kapasitet/forbruk
 n Antall kuverter, testet (maks.): 
17 (18)

 n energiklasse: A+++
 n Vaskeytelse: A
 n Tørkeklasse: A
 n Støynivå 40 dB(A)

Program
 n normal, miljøvennlig, auto, 
daglig, tidsprogram, skyll 
og hold, plast, hygiene, 
nedre halvdel, øvre halvdel, 
krystallglass, Quick Pro, 
selvrens

Modus
 n normal, grønn, hurtig, natt, 
intensiv

Funksjoner
 n 4 LeD-lamper 
 n 10 spylesoner
 n Super Cleaning System+™ 
(SCS+)

 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Turbo drying™

 n Turbo Drying express+™

 n Forvarmingstank
 n Aqua Safe™

 n jet Spray™ og Wide spray™

Kurver – Flexiracks™

 n Høydejusterbar toppkurv 
 n eksklusiv høydejusterbar 
 overkurv

 n Mellomkurv
 n eksklusiv underkurv
 n Bestikkurv
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Selvrensprogrammet sørger for at røret, 
vannresirkulasjonstanken og spylesystemet rengjøres 
grundig. regelmessig rengjøring er avgjørende for både 
vaskeytelse og at maskinen skal få lang levetid. Bruk standard 
rengjøringsmidler, sitronsyre eller et spesielt rengjøringsmiddel 
for oppvaskmaskiner.

Hvem rengjør oppvaskmaskinen?

Oppvaskmaskinens ytelse er ytterligere forbedret ved at vi har 
utstyrt den med to adskilte Power Zones™ med høyt trykk for 
underkurven. Wide Spray™ sørger for ekstra effektiv rengjøring 
av kasseroller og stekepanner, og jet Spray™ vasker høye, 
smale gjenstander som tåteflasker og vaser. Wide Spray™ 
skaper en trykkvannstråle, mens dysen sørger for vid spredning 
slik at vannmengden på overflaten til serviset øker. resultatet er 
effektiv rengjøring av virkelig skitne serviser.

To ekstra kraftkilder Fordoblet ytelse med Twin Tubes™
ASKOs oppvaskmaskiner er kjent for deres eksepsjonelle 
vaskeresultater. Hemmeligheten er det nøye utviklede og 
grundig testede skyllesystemet, som omfatter ikke mindre 
enn 11 spylesoner* som dekker hvert eneste hjørne av 
oppvaskmaskinen innvendig. I tillegg har hver eneste kurv sitt 
eget skyllesystem, som midtkurven der du finner Twin Tubes™ – 
en egen spylesone for midtkurven.
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Innebygde, integrerte
oppvaskmaskiner – XL

DFI655E
Størrelse: XL, 82–87 cm
Helintegrert
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter

Kapasitet/forbruk
 n Antall kuverter, testet (maks.): 
15 (16)

 n energiklasse: A+++-10 %
 n Vaskeytelse: A
 n Tørkeklasse: A
 n Støynivå 40 dB(A)

Program
normal, miljøvennlig, auto, daglig, 
tidsprogram, skyll og hold, plast, 
hygiene, nedre halvdel, øvre 
halvdel, krystallglass, Quick Pro, 
selvrens

Modus
 n normal, grønn, hurtig, natt, 
intensiv

Funksjoner
 n 4 LeD-lamper 
 n 9 spylesoner
 n Super Cleaning System+™ 
(SCS+)

 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Turbo Drying™

 n Turbo Drying express+™

 n Forvarmingstank
 n Statuslampe
 n Aqua Safe™

 n jet Spray™ og Wide spray™

Kurver – Flexiracks™

 n eksklusiv overkurv
 n Mellomkurv
 n eksklusiv underkurv
 n Bestikkurv

DSD644B
Størrelse: XL, 82–87 cm
Helintegrert
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter*  
eller ASKOs møbelfronter

Kapasitet/forbruk
 n Antall kuverter, 
testet (maks.): 14 (16)

 n energiklasse: A+++
 n Vaskeytelse: A
 n Tørkeklasse: A
 n Støynivå 42 dB(A)

Program
normal, miljøvennlig, auto, daglig, 
tidsprogram, skyll og hold, plast, 
hygiene, nedre halvdel, øvre 
halvdel, krystallglass, Quick Pro, 
selvrens

Modus
 n normal, grønn, hurtig, natt, 
intensiv

Funksjoner
 n 9 spylesoner
 n Super Cleaning System+™ 
(SCS+)

 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Statuslampe
 n Aqua Safe™

 n Skyvedør
 n Utskyvingsfunksjon for dør
 n jet Spray™ og Wide spray™

Kurver – Flexiracks™

 n Høydejusterbar toppkurv
 n Førsteklasses høydejusterbar 
 overkurv

 n Førsteklasses underkurv
 n Bestikkurv

*Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov for tilkjøp av  
  andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme. Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminlige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-91 cm høye oppvaskmaskiner. 
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Kjøleskap/-fryser

ASKO Pro Series™-kjøleprodukter kan integreres sømløst 
i kjøkkenet ditt. Du kan velge finish i rustfritt stål med 
industrielt utseende, eller feste dine egne dører som står 
i stil med resten av kjøkkeninnredningen. Pro Series™-

kjøleprodukter sørger ikke bare for kjøleskap/fryser og 
vinkjøleskap som kan tilpasses på alle måter – kjøkkenet 
får dessuten et helt eget designsærpreg.

Moderne skandinavisk design 
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et kjøkken med særpreg
Med en lastekapasitet på nærmere 400 liter hver og en vekt 
på nærmere et halv tonn, er de alt annet enn standard. Velg i 
tillegg funksjoner som dobbelt kjølesystem, allsidige lastestativ, 
høydejusterbare hyller og fleksibel kjøleskuff, så får du ett at 
de best utformede og mest allsidige kjøle-/fryseskapene på 
markedet. Dessuten er det helintegrert, slik at det passer inn i 
ethvert kjøkken.

Fleksibel skuff
Skuffen har en egen temperaturregulator slik at du kan velge 
modus for enten vin, fryser eller fersk mat. Denne funksjonen 
passer perfekt når du har behov for midlertidig oppbevaring 
av mer mat til et middagsselskap, eller når du trenger ekstra 
plass til oppbevaring av større matvarer. Overgangen fra enten 
frysermodus til modus for fersk mat og omvendt, tar kun omkring 
tre timer.

elektronisk ismaskin
Så lenge du fyller opp kjøleskapet med vann, vil du ha is. 
Den praktiske, elektroniske ismaskinen sørger da for at 
isbeholdningen aldri går tom. Perfekt for varme dager og sene 
netter.

Doble avkjølingssystemer
Ferske matvarer bevares best i et fuktig, men kjølig miljø, mens 
frosset mat krever tørr, iskald luft for å forhindre forråtnelse 
og frostskader. I ASKO Pro Series™ har hvert kjøle- og 
fryserområde sitt eget lukkede system med en kompressor og 
en fordamper, slik at fersk og frosset mat oppbevares på best 
mulig måte.
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Perfekt temperatur for oppbevaring
Hvis du opplever at favorittvinen din ikke smaker like godt som 
du husker fra sist gang, skyldes det oftere oppbevaringsmåten 
enn en feil under den faktiske vinproduksjonen. en viktig faktor 
for å bevare og utvikle vinens smaksstoffer, er temperatur. Hvis 
du har en ASKO Pro Series™-vinkjøler, kan du stille inn nøyaktig 
riktig temperatur for vintypen og særpreget du ønsker å bevare. 
Vinkjøleskapet har dessuten to adskilte temperatursoner for rød- 
og hvitvin.

Omhyggelig håndtering
ASKOs vinkjøleskap er ikke bare beregnet på oppbevaring 
av vinflasker, men er faktisk et vinhåndteringssystem. I tillegg 
til den perfekte temperaturen sørger den også for forsiktig 
oppbevaring på uttrekkbare bøkestativer, som glir jevnt og 
sømløst på teleskopskinner og har en funksjon for myk lukking. 
når vinflasker oppbevares på tre i stedet for f.eks. stål, kjøles 
ikke vinen for raskt ned, og flaskene vil ikke bli skadet. Det 
nederste stativet, eller utstillingsstativet, kan vinkles oppover 
slik at du kan vise frem skattene dine fra deres beste side. 
Utstillingsstativet kan også trygt brukes til flasker som allerede 
er åpnet.
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Innebygd, integrert 
vinkjøler/kjøleskap/fryser

RWF2826S
Helintegrert kjøleskap/fryser/vinkjøler
Farge: rustfritt stål
Høyde: 203 cm

Kapasitet
 n To soner, kapasitet for 106 
vinflasker (flasker på 0,75 liter)

 n Midtfryserens kapasitet: 19 l
 n Kapasitet i nedre fleksibel skuff: 
60 l

Funksjoner
 n Fleksibel skuff – kjøling/fryser/
vin

 n elektronisk ismaskin med 
fryseroppbevaring

 n Doble kjølesystemer
 n Ingen frost
 n Kjøleveggbarriere
 n Helelektroniske regulatorer
 n reversibel dør
 n LeD-lys

 n Stativer med myk lukking
 n Fryser og fleksibel skuff med 
myk lukking

Tilbehør
 n Dør i rustfritt stål DPrWF2826S 
(452885) med ProSeries-
håndtak for rWF2826S 
(452803) 

 n Side by side-sett SBS2826S 
(452886) for montering av 
vinkombinasjonen rWF2826S, 
452803 sammen med rF2826S, 
452842 for en perfekt løsning

RF2826S
Helintegrert kjøleskap/fryser
Farge: rustfritt stål
Høyde: 203 cm

Kapasitet
 n Samlet kapasitet: 372 l
 n Kjøleskapets kapasitet: 293 l
 n Midtfryserens kapasitet: 19 l
 n Kapasitet i nedre fleksibel skuff: 
60 l

Funksjoner
 n Fleksibel skuff – kjøling/fryser/
vin

 n elektronisk ismaskin med 
fryseroppbevaring

 n Doble kjølesystemer
 n Ingen frost
 n Kjøleveggbarriere
 n Helelektroniske regulatorer med 
visuell soneindikasjon

 n Side by side-sett følger med
 n reversibel dør
 n LeD-lys

 n Avtakbart flaskestativ
 n Hyller som kan trekkes halvveis 
ut for tilgjengelighet

 n Fryser og fleksibel skuff med 
myk lukking

Utstyr
 n Dør i rustfritt stål DPrF2826S 
(452884) med ProSeries-
håndtak for rF2826S (452842) 

 n Side by side-sett SBS2826S 
(452886) for montering av 
vinkombinasjonen rWF2826S, 
452803 sammen med rF2826S, 
452842 for en perfekt løsning
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Vinsenter
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Mat og vin hører sammen
Syns du vinen fortjener like gode forhold som matvarene? Det 
syns vi. Derfor har vi laget en uslåelig kombinasjon: en vinkjøler 
med en fleksibel fryser som kan kombineres med et kjøleskap. 
Det hele leveres med toppdeksel og koblingssett.

Alltid riktig temperatur
Hvis du opplever at favorittvinen din ikke smaker like godt som 
du husker fra sist gang, skyldes det oftere oppbevaringsmåten 
enn feil under den faktiske vinproduksjonen. Temperaturen er 
en viktig faktor for å bevare og utvikle vinens smaksstoffer. På 
vinkjølerne våre kan du stille inn nøyaktig riktig temperatur for 
vintypen og særpreget du ønsker å bevare.

Fleksibelt fryseskap
Fryseskapet har en egen temperaturregulator slik at du kan 
veksle mellom frysing og kjøling. Denne funksjonen passer 
perfekt når du har behov for midlertidig oppbevaring av vann, 
mineralvann eller øl. Overgangen fra enten frysermodus til 
modus for fersk mat og omvendt tar kun omkring tre timer.
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Frittstående vinsenter  
– vin/kombi og kjøleskap

R2684SR
Frittstående kjøleskap
Farge: rustfritt stål
Høyde: 185 cm

RWFN2684SL
Vin/kombi: vinkjøler/fryser/kjøleskap
Farge: rustfritt stål
Høyde: 185 cm

Kapasitet
 n Kapasitet 368 l

Generell informasjon
 n energiklasse: A++
 n Støynivå (maks.):  
38 dB(A)re 1 pW

 n Dørmateriale:  
ekte rustfritt stål med 
TouchFree-belegg

 n LeD-list i taket
 n Lydalarm for åpen dør

Funksjoner
 n FreshAir: ionisator i kjøleskapet
 n DynamiCooling
 n Adaptiv temperaturregulering
 n SuperCool
 n 2 FreshZone-skuffer
 n 7 glasshyller
 n CrispZone: grønnsaksskuff

 n Flaskebeholder i døren:
 n 1 enkelt beholder med fast 
stopper

 n 1 enkelt beholder uten stopper
 n Flaskestativ av metall

Utstyr
 n Toppdeksel AC212S 
(577037) for montering 
av vinkombinasjonen 
rWFn2684SL sammen med 
r2684Sr for en perfekt 
vinsenterløsning 

 n Side by side-sett  
CFS-Ar029 (576625) for 
montering av vinkombinasjonen 
rWFn2684SL sammen med 
r2684Sr for en perfekt 
vinsenterløsning

Kapasitet
 n Vinkjøler, plass til 46 vinflasker 
(flasker på 0,75 liter)

 n  Kapasitet 225 l
 n nedre fleksibel skuff: Fryser 
eller kjøleskap

 n Kapasitet: 85 l

Generell informasjon
 n energiklasse: A+
 n Støynivå (maks.):  
42 dB(A)re 1 pW

 n Dørmateriale:  
ekte rustfritt stål med 
TouchFree-belegg

 n LeD-list i taket, ved kurven og i 
fryseren

 n Lydalarm for åpen dør

Funksjoner
 n Vinkjøler med 6 flaskehyller i tre 
og en trekurv

 n Fleksibel skuff – kjøling/fryser
 n Adaptiv temperaturregulering
 n ActiveAir for gjenoppretting av 
riktig temperatur

 n Ingen frost i fryser – ingen is
 n Helelektroniske regulatorer
 n reversibel dør
 n LeD-lamper

Utstyr
 n Toppdeksel AC212S 
(577037) for montering 
av vinkombinasjonen 
rWFn2684SL sammen med 
r2684Sr for en perfekt 
vinsenterløsning 

 n Side by side-sett  
CFS-Ar029 (576625) for 
montering av vinkombinasjonen 
rWFn2684SL sammen med 
r2684Sr for en perfekt 
vinsenterløsning



86



Holder maten fersk

Mer smak, mindre søppel

når maten blir utsatt for ytre forhold, vil den til slutt begynne å 
bli dårlig og miste næringsverdien. Med Dura Fresh-funksjonen 
kan du manuelt opprette det perfekte mikroklimaet for maten. 
Plasser kjøtt, fisk og melkeprodukter i den øvre skuffen med lav 
fuktighet, og plasser frukt og grønnsaker i de nedre skuffene 
med høy fuktighet. Angi deretter egnet temperatur.

Med de nye innebygde kjøleskapene og fryserne vil du bevare 
smaken og næringsstoffene i maten, samtidig som du gjør en 
innsats for både klimaet og lommeboken. De er fulle av smarte 
matbevarende funksjoner på innsiden, mens utsiden glir godt 
inn i ethvert kjøkkenmiljø.

Perfekt fuktighetsbalanse
For lite fuktighet gjør at maten tørker ut, mens for mye fuktighet 
skaper gode forhold for mikroorganismer som vil bryte ned frukt 
og grønnsaker. Med funksjonen for automatisk fuktighetskontroll 
styres fuktighetsnivået automatisk av en membranfunksjon som 
åpnes når fuktighetsinnholdet er over 90 %. Dette vil gjøre at 
frukt og grønnsaker holder seg ferske lenger.

Ingen frost er god frost
Med vår effektive no Frost-funksjon er avriming ikke 
nødvendig. Fryseren vil generelt være lettere å håndtere, fordi 
matemballasjen ikke kleber seg fast til annen emballasje. Uten is 
kan du bruke hele rommet i fryseren, og du kan bruke energien 
effektivt til å fryse mat og ikke is. Du sparer både penger og 
miljøet.
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728851

728906

728885

Kr 19 695,-

Kr 17 695,-

Kr 16 995,-

88

Innebygd integrert
Kapasitet

 n nettokapasitet kjøleskap: 160 l
 n nettokapasitet fryser: 66 l

Generell informasjon
 n energiklasse: A++
 n Sikkerhetstid ved strømbrudd: 
13 h

 n Innfrysingskapasitet på 
24 timer: 8 kg/24 h

 n Støynivå (maks.): 38 dB(A)re 
1 pW

 n Dørmateriale: Stålplate
 n Lagringsprogram ecoMode
 n LeD-display
 n Vifteassistert kjøling i kjøleskap
 n LeD-lampe
 n LeD-list på siden, 
LeD-list under skilleveggen

 n Lydalarm for åpen dør

Kjøleskap
 n AdaptTech-kjøling: Intelligent 
system med minne

 n SuperCool
 n 3 glasshyller
 n MultiAdjust-hyller
 n DuraFresh-sone: Skuffer 
for perfekt oppbevaring av 
kjøtt og fiske under optimale 
temperaturforhold

 n Flaskebeholder i døren: 1 enkelt 
beholder med glidestopper

 n egg-/isbitbeholder: 1 x 7

Fryser
 n noFrost DualAdvance
 n FastFreeze
 n Innfrysingsrom: 3 skuffer

Kapasitet
 n nettokapasitet: 212 l

Generell informasjon
 n energiklasse: A++
 n Sikkerhetstid ved strømbrudd: 
20 h

 n Innfrysingskapasitet på 
24 timer: 10 kg/24 h

 n Støynivå (maks.): 39 dB(A)re 
1 pW

 n Dørmateriale: Stålplate
 n elektronisk styring
 n Lagringsprogram ecoMode
 n LeD-display
 n LeD-lampe
 n Lydalarm for åpen dør

Fryser
 n noFrost
 n FastFreeze
 n Innfrysingsrom:  
1 dør 
7 skuffer

 n Isbitbeholder: 1 x 7

RFN31842I
Innebygd, integrert kjøle-/fryseskap
Høyde: 177,2 cm
Døren kan omhengsles

FN31842I
Innebygd, integrert fryser
Høyde: 177,2 cm
Døren kan omhengsles

R31842I
Innebygd, integrert kjøleskap
Høyde: 177,2 cm
Døren kan omhengsles

Kapasitet
 n nettokapasitet: 300 l

Generell informasjon
 n energiklasse: A++
 n Støynivå (maks.): 38 dB(A)re 
1 pW

 n Dørmateriale: Stålplate
 n Lagringsprogram ecoMode
 n LeD-display
 n Vifteassistert kjøling i kjøleskap
 n LeD-list på siden, 
LeD-list under skilleveggen

 n Lydalarm for åpen dør

Kjøleskap
 n AdaptTech-kjøling: Intelligent 
system med minne

 n SuperCool
 n 6 glasshyller
 n MultiAdjust-hyller
 n DuraFresh-sone: Skuffer 
for perfekt oppbevaring av 
kjøtt og fiske under optimale 
temperaturforhold

 n Flaskebeholder i døren:  
2 enkle beholdere med 
glidestopper



Kr 10 895,-

Kr 10 895,-

535173

535192
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R2282I
Innebygd, integrert kjøleskap – under benken
Døren kan omhengsles
SoftClose-hengsel – dør-til-dør
Høyde: 82 cm

Kapasitet
 n nettokapasitet: 143 l

Kontroll
 n Mekanisk regulator

Kjøleskap
 n Fire glasshyller 
 n 1 halv glasshylle 
 n 1 teleskophylle
 n 1 skuff for grønnsaker

F2282I
Innebygd, integrert fryser – under benken
Døren kan omhengsles
SoftClose-hengsel – dør-til-dør
Høyde: 82 cm

Kapasitet
 n nettokapasitet: 86 l

Kontroll
 n elektronisk styring
 n Visuelt signal for høy temperatur 
i fryser: rødt signal

Fryser
 n rask innfrysing 
 n Innfrysingsknapp
 n 1 skuff for innfrysing 
 n 2 skuffer for oppbevaring

Innebygd, integrert
under benken



OCS8687S
OCS8687A

OCS8678G

OP8678G

OP8478G

OCS8478G

OCM8478G

Tilbehør

90

2 stekebrett
1 langpanne
1 premium grillrist
2 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 dampbrett 2/3 med hull
1 dampbrett 1/3 med hull
1 steketermometer

1 glasstallerken
2 stekebrett 
1 langpanne
1 premium grillrist 
1 grillspyd
1 steketermometer

1 stekebrett
1 langpanne
2 premium grillrister
1 grillspyd
1 steketermometer

1 stekebrett
1 premium grillrist
2 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 dampbrett 2/3 med hull
1 dampbrett 1/3 med hull
1 steketermometer

1 glasstallerken
1 stekebrett
2 premium grillrister

2 stekebrett
1 langpanne
1 grillrist
1 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 steketermometer



OP8687S
OP8687A

OT8687S
OT8687A

OCM8487S
OCM8487A

OCS8487S
OCS8487A

Kr 1 759,-Kr 1 889,-Kr 1 889,-
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1 glasstallerken
2 stekebrett
1 langpanne
1 grillrist
1 steketermometer

1 glasstallerken
1 stekebrett
1 grillrist

1 stekebrett
1 premium grillrist
1 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 steketermometer

Grillplate AG12A - 494185

For bruk på ASKO FlexZone

Stekeplate AD82A - 494186

For bruk på ASKO FlexZone og/eller i ASKO-ovn

Teppanyaki-plate AT12A - 494105

For bruk på ASKO FlexZone



Kr 1 259,-

Kr 2 769,-

Kr 5 519,-

Kr 749,-

Kr 2 769,-

Kr 5 519,-

Kr 1 757,-

Kr 2 518,-
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Tilbehør

Pro Series™-front - 462510

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner 

Elements-front – 513719

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner 

Dør i rustfritt stål DPRF2826S - 452884

Dører i rustfritt stål med ProSeries-håndtak for  
rF2826S, 452842

Side by side-sett CFS-AR029 - 576625

Side by side-sett for montering av 
rWFn2684SL sammen med r2684Sr

Craft-front – 508044

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner 

Side by side-sett SBS2826S - 452886 
 Side by side-sett for montering av 
rWF2826S, 452803 sammen med  

rF2826S, 452842

Dør i rustfritt stål DPRWF2826S - 452885
Dører i rustfritt stål med ProSeries-håndtak for  

rWF2826S, 452803

Toppdeksel AC212S - 577037
Toppdeksel for montering av rWFn2684SL sammen med r2684Sr  

for en perfekt vinsenterløsning
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Tekniske spesifikasjoner 

OVNER

PRODUKTOVERSIKT OP8678G OP8478G OCS8678G OCS8478G OCM8478G

Serie Elements Elements Elements Elements Elements

Produktgruppe
Innebygd 

pyrolyseovn
Innebygd 

pyrolyseovn
Innebygd kombi-

dampovn
Innebygd 

kombidampovn

Innebygd 
kombinert mikrobøl-

geovn
Kapasitet (l) 75 51 75 51 50

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+

Temperaturområde (°C) 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230

Displaytype
TFT Pro-berørings-

skjerm
TFT Pro-berørings-

skjerm
TFT Pro-berørings-

skjerm
TFT Pro-berørings-

skjerm
TFT Pro-berørings-

skjerm

Farge Mykt svart glass Mykt svart glass Mykt svart glass Mykt svart glass Mykt svart glass

Dørtype
Ultra Cool + 
4 glasslag 

3 reflektive lag

Ultra Cool + 
4 glasslag 

3 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glasslag

2 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glasslag

2 reflektive lag

Cool 3 glasslag,
1 reflektivt lag, 

1 mikrobølgevern

Ovnskinner
3 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

3 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut
Metallskinner

Antall stekenivåer 5 4 5 4 4

Antall autoprogrammer 87 87 160 160 120

FUnKSjOnER
Undervarme n n n n n

Overvarme n n n n n

Overvarme og undervarme n n n n n

Grill n n n n n

Stor grill n n n n n

Stor grill med vifte n n n n n

Varmluft og undervarme n n n n n

3D-varmluft n n n n n

ECO-varmluft n n n n n

3D-varmluft med damp - - n n -

Full damp - - n n -

Gradvis økende dampinnsprøytning - - - n -

Direkte dampinnsprøytning - - - n -

Damp ved lav temperatur - - n n -

Sous vide - - n n -

Tining n n n n n

Undervarme og vifte n n n n n

Rask forvarming n n n n n

Tallerkenoppvarming n n n n n

Holde varm/gjenoppvarming n n n n n

Gjenoppvarming - - n n

Automatisk steking av kjøtt/profesjonell steking 
av kjøtt

n n n n n

Damprens n n n n n

Pyrolytisk n n - -

Mikrobølgeovn - - - - n

Varmluft og mikrobølger - - - - n

Grill med varmluft og mikrobølger - - - - n

UTSTyR
Stekebrett 2 1 1 1 2

Stekeform 1 1 - 1

Førsteklasses grillrist 1 2 2 1 1

Grillrist - - - - -

Glassform 1 - 1 - -

Dampbrett 2/3 med hull - - - 1 1

Dampbrett 1/3 med hull - - - 1 1

Bredt dampbrett med hull - - - 1 1

Bredt dampbrett uten hull - - - 2 2

Pyrosikrede metallskinner n n - - -

Grillspidd med motor n n - - -

Steketermometer n n - n n

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 3400 3400 3400 3400 3400

nominell strøm (A) 16 16 16 16 16

Spenning (V) 240 240 240 240 240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50
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OVNER

PRODUKTOVERSIKT OP8687S OP8687A OT8687S OT8687A OCS8687S OCS8687A

Serie Craft Craft Craft Craft Craft Craft

Produktgruppe
Innebygd 

pyrolyseovn
Innebygd 

pyrolyseovn
Innebygd 

multifunksjonsovn
Innebygd 

multifunksjonsovn
Innebygd 
dampovn

Innebygd 
dampovn

Kapasitet (l) 73 73 73 73 75 75

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+

Temperaturområde (°C) 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230

Displaytype TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium

Farge Rustfritt stål Grafittsvart Rustfritt stål Grafittsvart Rustfritt stål Grafittsvart

Dørtype
Ultra Cool + 

4 glass 
3 reflektive lag

Ultra Cool + 
4 glass 

3 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glass

2 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glass

2 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glasslag

2 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glass

2 reflektive lag

Ovnskinner
2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

2 teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan 

trekkes helt ut

Antall stekenivåer 5 5 5 5 5 5

Antall autoprogrammer 87 87 87 87 160 160

FUnKSjOnER
Undervarme n n n n n n

Overvarme n n n n n n

Overvarme og undervarme n n n n n n

Grill n n n n n n

Stor grill n n n n n n

Stor grill med vifte n n n n n n

Varmluft og undervarme n n n n n n

3D-varmluft n n n n n n

ECO-varmluft n n n n n n

Varmluft med damp - - - - n n

Full damp - - - - n n

Gradvis økende dampinnsprøytning - - - - n n

Direkte dampinnsprøytning - - - - n n

Damp ved lav temperatur - - - - n n

Sous vide - - - - n n

Tining n n n n n n

Undervarme og vifte n n n n n n

Rask forvarming n n n n n n

Tallerkenoppvarming n n n n n n

Holde varm/gjenoppvarming - - n n n n

Gjenoppvarming - - - - n n

Automatisk steking av kjøtt/profesjonell steking n n n n n n

Damprens - - - - n n

Pyrolytisk n n - - - -

Mikrobølgeovn - - - - - -

Varmluft og mikrobølger - - - - - -

Grill med varmluft og mikrobølger - - - - - -

UTSTyR
Stekebrett 2 2 2 2 2 2

Stekeform 1 1 1 1 1 1

Førsteklasses grillrist 1 1 1 1 1 1

Grillrist - - - - - -

Glassform - - 1 1 - -

Dampbrett 2/3 med hull - - - - - -

Dampbrett 1/3 med hull - - - - - -

Bredt dampbrett med hull - - - - 1 1

Bredt dampbrett uten hull - - - - 1 1

Pyrosikrede metallskinner n n - - - -

Grillspidd med motor - - - - - -

Steketermometer n n n n n n

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 3400 3400 3400 3400 3400 3400

nominell strøm (A) 16 16 16 16 16 16

Spenning (V) 240 240 240 240 240 240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50
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Tekniske spesifikasjoner 

OVNER

PRODUKTOVERSIKT OCS8487S OCS8487A OCM8487S OCM8487A OM8334S

Serie Craft Craft Craft Craft

Produktgruppe
Innebygd 
dampovn

Innebygd 
dampovn

Innebygd 
mikro-/kombiovn

Innebygd 
mikro-/kombiovn

Innebygd 
mikroovn

Kapasitet (l) 51 51 50 50 22

Energiklasse A+ A+ - - -

Temperaturområde (°C) 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 -

Displaytype TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium LCD

Farge Rustfritt stål Grafittsvart Rustfritt stål Grafittsvart Rustfritt stål

Dørtype
Ultra Cool 
3 glasslag

2 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glasslag

2 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glasslag

2 reflektive lag

Ultra Cool 
3 glasslag

2 reflektive lag
CoolDoor

Ovnskinner
Teleskopskinner på 1 nivå, 
med låsefunksjon, som kan 

trekkes helt ut

Teleskopskinner på 1 nivå, 
med låsefunksjon, som kan 

trekkes helt ut
Metallskinner Metallskinner Metallskinner

Antall stekenivåer 4 4 4 4 2

Antall autoprogrammer 160 160 120 120 2

FUnKSjOnER
Undervarme n n n n -

Overvarme n n n n -

Overvarme og undervarme n n n n

Grill n n n n n

Stor grill n n n n -

Stor grill med vifte n n n n -

Varmluft og undervarme n n n n -

3D-varmluft n n n n -

ECO-varmluft n n n n -

Varmluft med damp n n - - -

Full damp n n - - -

Gradvis økende dampinnsprøytning n n - - -

Direkte dampinnsprøytning n n - - -

Damp ved lav temperatur n n - - -

Sous vide n n - - -

Tining n n n n n

Undervarme og vifte n n n n -

Rask forvarming n n n n -

Tallerkenoppvarming n n n n -

Holde varm/gjenoppvarming n n - - -

Gjenoppvarming n n - - -

Automatisk steking av kjøtt/profesjonell steking n n n n -

Damprens n n - - -

Pyrolytisk - - - - -

Mikrobølgeovn - - n n n

Varmluft og mikrobølger - - n n -

Grill med varmluft og mikrobølger - - n n -

UTSTyR
Stekebrett 1 1 2 2 -

Stekeform 1 1 1 1 -

Førsteklasses grillrist 1 1 1 1 -

Grillrist - - - - 1

Glassform - - - - -

Dampbrett 2/3 med hull - - - - -

Dampbrett 1/3 med hull - - - - -

Bredt dampbrett med hull 1 1 - - -

Bredt dampbrett uten hull 1 1 - - -

Pyrosikrede metallskinner - - n n -

Grillspidd med motor - - - - -

Steketermometer - - n n -

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 3400 3400 3400 3400 -

nominell strøm (A) 16 16 16 16 10

Spenning (V) 240 240 240 240 240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50



97

VARMESKUFFER TILBEHøRSSKUFF

PRODUKTOVERSIKT ODW8128G ODW8127A ODW8127S ODA8117S / ODA8117A

Serie Elements Craft Craft Craft

Produktgruppe Varmeskuff Varmeskuff Varmeskuff Tilbehørsskuff

Størrelse (cm) 14 14 14 14

Farger Mykt svart glass Grafittsvart Rustfritt stål Rustfritt stål / Grafittsvart

FUnKSjOnER
Temperaturområde (°C) 30–80 30–80 30–80 -

Sklisikker matte - - - -

Keramisk glassbunn som er enkel å rengjøre n n n -

Skuff med teleskopskinne som kan trekkes helt ut n n n n

Tidsur n n n -

Åpnes ved å skyve og dra n n n n

Kald front n n n -

Tining n n n -

Oppvarming av kopper n n n -

Oppvarming av mat n n n -

Tilberedning ved lav temperatur n n n -

Vektkapasitet (kg) 25 25 25 -

Kapasitet

20 tallerkener med 
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

20 tallerkener med 
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

20 tallerkener med 
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

20 tallerkener med 
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

MÅL 
Produktets høyde (mm) 140 140 140 140

Produktets bredde (mm) 597 597 597 597

Produktets dybde (mm) 550 550 550 550

nettovekt (kg) 15 15 15 15

Bruttovekt (kg) 17 17 17 17

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 810 810 810 -

Strøm (A) 10 10 10 -

Spenning (V) 220–240 220–240 220–240 -

Frekvens (Hz) 50/60 50/60 50/60 -

VAKUUMSKUFF

PRODUKTOVERSIKT ODV8128G ODV8127A ODV8127S

Serie Elements Craft Craft

Produktgruppe Vakuumskuff Vakuumskuff Vakuumskuff

Størrelse (cm) 14 14 14

Farger Mykt svart glass Grafittsvart Rustfritt stål

FUnKSjOnER
Skuff med teleskopskinne som kan trekkes helt ut n n n

Åpnes ved å skyve og dra n n n

Kald front n n n

MÅL 
Produktets høyde (mm) 140 140 140

Produktets bredde (mm) 597 597 597

Produktets dybde (mm) 550 550 550

nettovekt (kg) 33,0 33,0 33,0

Bruttovekt (kg) 35,0 35,0 35,0

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Kapasitet (liter) 8 8 8

Pumpekapasitet (m3/h) 4 4 4

Største posestørrelse (mm) 250 x 350 250 x 350 250 x 350

Tilkoblingseffekt (W) 320 320 320

Strøm (A) 16 16 16

Spenning (V) 220–240 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50/60 50/60 50/60
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Tekniske spesifikasjoner 

KAFFEMASKIN

PRODUKTOVERSIKT CM8457S CM8457A

Serie Craft Craft

Produktgruppe Integrert kaffemaskin Integrert kaffemaskin

Størrelse (cm) 45 45

Farge Rustfritt stål Grafittsvart

FUnKSjOnER
Ristretto n n

Espresso n n

Vanlig kaffe n n

Stor kaffe n n

Varmtvann n n

Cappuccino n n

Latte macchiato n n

Café latte n n

Varm melk n n

EGEnSKAPER
Språkinnstilling på display n n

Vannbeholderkapasitet (l) 1,8 1,8

Kaffebønnebeholderens kapasitet (g) 200 200

Beholder for hele kaffebønner n n

Tilberedningsmetode Hele kaffebønner og malt kaffe Hele kaffebønner og malt kaffe

Hvilemodusfunksjon n n

Lampe n n

Antall varmeelementer 2 2

Avtakbar bryggerenhet n n

Forbryggingssystem n n

Formalingssystem n n

Tilberedning av to kopper samtidig n n

Separat melkebeholder n n

Pinne for testing av vannets hardhet n n

Avtakbar dryppanne n n

MÅL
Produktets høyde (mm) 455 455

Produktets bredde (mm) 595 595

Produktets dybde (mm) 405 405

nettovekt (kg) 23 23

Bruttovekt (kg) 27,6 27,6

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 1350 1350

Strøm (A) 6 6

Spenning (V) 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50
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GASSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT HG1986AB/S1 HG1986SB/S1 HG1776AB/S1 HG1776SB/S1 HG1666AB/S1 HG1666SB/S1

Serie - - - - - -

Produktgruppe Gass Gass Gass Gass Gass Gass

Farge Grafittsvart Rustfritt stål Grafittsvart Rustfritt stål Grafittsvart Rustfritt stål

Størrelse (cm) 90 90 75 75 60 60

Samlet effekt (W) 12200 12200 12200 12200 9200 9200

Antall kokesoner/brennere 5 5 5 5 4 4

Knappetype Metallknotter Metallknotter Metallknotter Metallknotter Metallknotter Metallknotter

FUnKSjOnER
Fusion Volcano wok-brenner - - - - - -

Super Flex wok-brenner n n n n n n

A+-brennere - - - - - -

A+-hybridbrennere n n n n n n

Rund wok-holder n n n n n n

Brennere som er enkle å rengjøre n n n n n n

Gnisttenning integrert i knapper n n n n n n

Keradur®-brennerbaser n n n n n n

Avtakbare knotter n n n n n n

Individuelt tidsur - - - - - -

SIKKERHET
Flammefeilbeskyttelse n n n n n n

EFFEKT
Midten foran (W) 1000 1000 2000 2000 - -

Midten bak (W) 2000 2000 2000 2000 - -

Midten venstre (W) - - - - - -

Midten høyre (W) - - - - - -

Midten (W) - - - - - -

Wok-brenner (W) - - - - - -

Høyre bak (W) 2000 2000 1000 1000 1000 1000

Venstre bak (W) - - - - 2000 2000

Høyre foran (W) 2600 2600 2600 2600 2000 2000

Venstre foran (W) - - - - - -

Venstre (W) 4600 4600 4600 4600 4200 4200

MÅL
Produktets høyde (mm) 48 48 48 48 48 48

Produktets bredde (mm) 900 900 750 750 600 600

Produktets dybde (mm) 526 526 526 526 526 526

nettovekt (kg) 13,0 13,0 14,0 14,0 11,0 11,0

Bruttovekt (kg) 17,5 17,5 16,3 16,3 13,0 13,0

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Gasstype G20-20 G20-20 G20-20 G20-20 G20-20 G20-20

Alternativ gasstype
Omformingssett 
G30-30 mBar

Omformingssett 
G30-30mBar

Omformingssett 
G30-30mBar

Omformingssett 
G30-30mBar

Omformingssett 
G30-30mBar

Omformingssett 
G30-30mBar

Gasstilkoblingens diameter (tommer) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Tilkoblingseffekt (W) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Strøm (A) 16 16 16 16 16 16

Spenning (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50
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Tekniske spesifikasjoner 

GASSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT HG1145AB HG1935AB HG1615AB

Serie - - -

Produktgruppe Gass Gass Gass

Farge Svart glass Svart glass Svart glass

Størrelse (cm) 111 90 64

Samlet effekt (W) 11300 11300 8000

Antall kokesoner/brennere 4 5 4

Knappetype Fast metallknott Fast metallknott Fast metallknott

FUnKSjOnER
Trekkebrenner - n

Fusion Volcano wok-brenner n (2) n -

Wok-brenner - - -

A+-brennere n n n

A+-brennere med forsterker - n -

Rund wok-holder n n -

Brennere som er enkle å rengjøre n n n

Gnisttenning integrert i knapper n n n

Keradur®-brennerbaser n n n

Avtakbare knotter n n n

Individuelt tidsur n - -

SIKKERHET
Flammefeilbeskyttelse n n n

EFFEKT
Midten foran (W) - 2000 -

Midten bak (W) - 2000 -

Midten venstre (W) 2000 - -

Midten høyre (W) 2000 - -

Midten (W) - - -

Wok-brenner (W) 2 x 6000 6000 -

Høyre bak (W) - 1000 2000

Venstre bak (W) - - 1000

Høyre foran (W) - 3000 2000

Venstre foran (W) - - 3000

Venstre (W) - - -

MÅL
Produktets høyde (mm) 46 45 45

Produktets bredde (mm) 1114 904 644

Produktets dybde (mm) 412 522 522

nettovekt (kg) 22,8 19,5 12,0

Bruttovekt (kg) 25,2 21,8 14,0

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Gasstype G20-20 G20-20 G20-20

Alternativ gasstype
Omformingssett 
G30-30 mBar

Omformingssett 
G30-30 mBar

Omformingssett
G30+30 mBar

Gasstilkoblingens diameter (tommer) 1/2 1/2 1/2

Tilkoblingseffekt (W) 5,1 0,6 0,6

Strøm (A) 16 16 16

Spenning (V) 220–240 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50 50
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INDUKSJONS-/GASSTOPP MED BERøRINGSKONTROLL

PRODUKTOVERSIKT FOR DUO FUSIOn HIG1944MB/MF

Type Induksjon/gass

Farge Mattsvart

Størrelse (cm) 90

MÅL
Produktets høyde (mm) 45

Produktets bredde (mm) 904

Produktets dybde (mm) 522

nettovekt (kg) 18,2

Bruttovekt (kg) 21,4

GEnERELL BESKRIVELSE InDUKSjOn
Samlet effekt (W) induksjon 7400

Antall soner 3

Brosone 1

Kontrolltype Berøringskontroll

InDUKSjOnSFUnKSjOnER
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner n

Automatisk registrering av kokekar n

Brosoner n

Separat kontroll/sone n

Pausefunksjon n

Individuelt tidsur n

Antall effektinnstillinger 13

Antall autoprogrammer 6

EFFEKT.
Midten venstre (W) 3700

Venstre bak (W) 3700

Høyre foran (W) 3700

SIKKERHET InDUKSjOn
Foreldrekontroll n

Sentralutkobling for å slå av alle kokesonene samtidig n

Overopphetingsbryter n

Restvarmeindikator n

Tidsur med utkoblingsfunksjon (1–9 timer) n

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 7400

nominell strøm (A) 31

Spenning (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Fortsette:

GEnERELL BESKRIVELSE GASS HIG1944MB/MF

Samlet effekt (W) gass 6000 W

Antall kokesoner/brennere 1

Kontrolltype Berøringskontroll

FUnKSjOn GASS
Fusion Volcano wok-brenner n

Rund wok-holder n

Brennere som er enkle å rengjøre n

Gnisttenning integrert i knapper n

Keradur®-brennerbaser n

Avtakbare knotter n

Individuelt tidsur n

Antall autoprogrammer 4

EFFEKT GASS
Wok-brenner (W) 6000

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Gasstype G20-10

Gasstilkoblingens diameter (tommer) 1/2

naturgass n

LPG-gass n

Tilkoblingseffekt (W) 7400

Strøm (A) 31

Spenning (V) 240

Frekvens (Hz) 50

SIKKERHET
Flammefeilbeskyttelse n
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Tekniske spesifikasjoner 

INDUKSJONSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT HI1994M HI1794M HI1655M

Serie - - -

Produktgruppe Induksjon Induksjon Induksjon

Farge Mattsvart Mattsvart Mattsvart

Størrelse (cm) 90 80 64

Samlet effekt (W) 11100 7400 7400

Antall kokesoner/brennere 5 4 4

Flexi-soner 2 - 2

Knappetype Iris-glidebryter Iris-glidebryter Berøringsbetjening

FUnKSjOnER
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner n n n

Registrering av kokekar n n n

Automatisk registrering av kokekar - - -

Flexi-soner n - n

Separat kontroll/sone n n n

Pausefunksjon n n n

Individuelt tidsur n n n

Antall effektinnstillinger 13 13 13

Antall autoprogrammer 6 6 6

Kokkefunksjon – "Chef" - - -

IQ-sensorer - - -

IQ-programmer - - -

SIKKERHET
KidSafe foreldrekontroll for knapper n n n

Sentralutkobling for å slå av 
alle kokesonene samtidig

n n n

Overopphetingsbryter n n n

Restvarmeindikator n n n

Tidsgrense n n n

EFFEKT
Midten foran (W) - - -

Midten bak (W) - - -

- - -

- - -

5500 - -

Venstre foran (W) 3700 3700 3700

Høyre bak (W) 3700 3000 3700

Venstre bak (W) 3700 3000 3700

Høyre foran (W) 3700 3700 3700

MÅL
Produktets høyde (mm) 43 43 52

Produktets bredde (mm) 904 804 602

Produktets dybde (mm) 522 522 522

nettovekt (kg) 17,5 11,5 11,0

Bruttovekt (kg) 19,0 14,0 13,0

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 11100 7400 7400

nominell strøm (A) 16 16 16

Spenning (V) 220–240 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50 50
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INDUKSJONSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT HI1194G HI1994G HI1794G HI1995G HI1655G HI1643G

Serie - - - - - -

Produktgruppe Induksjon Induksjon Induksjon Induksjon Induksjon Induksjon

Farge Svart glass Svart glass Svart glass Svart glass Svart glass Svart glass

Størrelse (cm) 111 90 77 90 64 64

Samlet effekt (W) 7400 11100 7400 11100 7400 7400

Antall kokesoner/brennere 4 5 4 6 4 4

Flexi-soner - 2 - 3 2 -

Knappetype Iris-glidebryter Iris-glidebryter Iris-glidebryter Berøringsbetjening Berøringsbetjening Berøringsbetjening

FUnKSjOnER
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner n n n n n n

Registrering av kokekar n n n n n n

Automatisk registrering av kokekar - - - n n -

Flexi-soner - n - n n -

Separat kontroll/sone n n n n n n

Pausefunksjon n n n n n n

Individuelt tidsur n n n n n n

Antall effektinnstillinger 13 13 13 13 13 10

Antall autoprogrammer 6 6 6 6 6 -

Kokkefunksjon – "Chef" - - - n - -

IQ-sensorer - - - - - -

IQ-programmer - - - - - -

SIKKERHET
KidSafe foreldrekontroll for knapper n n n n n n

Sentralutkobling for å slå av 
alle kokesonene samtidig

n n n n n n

Overopphetingsbryter n n n n n n

Restvarmeindikator n n n n n n

Tidsgrense n n n n n n

EFFEKT
Midten foran (W) - - - 3700 - -

Midten bak (W) - - - 3700 - -

3000 - - - - -

3000 - - - - -

- 5500 - - - -

Venstre foran (W) 3700 3700 2200 3700 3700 3700

Høyre bak (W) - 3700 3000 3700 3700 3000

Venstre bak (W) - 3700 3700 3700 3700 2200

Høyre foran (W) 3700 3700 3000 3700 3700 3000

MÅL
Produktets høyde (mm) 57 43 43 50 52 52

Produktets bredde (mm) 1114 904 774 904 644 644

Produktets dybde (mm) 412 522 522 522 522 522

nettovekt (kg) 12 17,5 11 16,3 11,0 10,1

Bruttovekt (kg) 13,2 19 13,5 18,5 13,0 12,1

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 7400 11100 7400 11100 7400 7400

nominell strøm (A) 16 16 16 16 16 16

Spenning (V) 220–240 220–240 220-241 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50
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Tekniske spesifikasjoner 

DOMINO-INDUKSJONSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT HI1355G

Serie -

Produktgruppe Domino-induksjon

Farge Svart glass

Størrelse (cm) 33

Samlet effekt (W) 3700

Antall kokesoner/brennere 2

Flexi-soner 1

Knappetype Berøringsbetjening

FUnKSjOnER
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner n

Registrering av kokekar -

Automatisk registrering av kokekar n

Flexi-soner n

Separat kontroll/sone n

Pausefunksjon n

Individuelt tidsur n

Antall effektinnstillinger 13

Antall autoprogrammer 6

Kokkefunksjon – "Chef" -

IQ-sensorer -

IQ-programmer -

SIKKERHET
KidSafe foreldrekontroll for knapper n

Sentralutkobling for å slå av alle kokesonene 
samtidig -

Overopphetingsbryter n

Restvarmeindikator n

Tidsgrense n

EFFEKT
Midten foran (W) 3700

Midten bak (W) 3700

-

-

-

Venstre foran (W) -

Høyre bak (W) -

Venstre bak (W) -

Høyre foran (W) -

MÅL
Produktets høyde (mm) 50

Produktets bredde (mm) 330

Produktets dybde (mm) 522

nettovekt (kg) 6,8

Bruttovekt (kg) 8,2

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 3700

Antall faser 1

nominell strøm (A) 16

Spenning (V) 220–240

Frekvens (Hz) 50

DOMINO-GASSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT HG1365GB HG1355GB

Serie - -

Produktgruppe Domino-gass Domino-gass

Farge Svart glass Svart glass

Størrelse (cm) 33 33

Samlet effekt (W) 6000 5000

Antall kokesoner/brennere 1 2

Flexi-soner - -

Knappetype Fast metallknott Fast metallknott

FUnKSjOnER
Trekkebrenner - -

Fusion Volcano wok-brenner n -

A+-brennere - n

A+-brennere med forsterker - -

Rund wok-holder n -

Brennere som er enkle å rengjøre n n

Gnisttenning integrert i knapper n n

Keradur®-brennerbaser n n

Avtakbare knotter n n

Individuelt tidsur n -

SIKKERHET
Tidsgrense - -

Flammefeilbeskyttelse n n

Automatisk tenning/gjentatt tenning - -

KidSafe foreldrekontroll for knotter - -

EFFEKT 
Midten foran (W) - 3000

Midten bak (W) - 2000

Midten venstre (W) - -

Midten høyre (W) - -

Midten (W) - -

Wok-brenner (W) 6000 -

Høyre bak (W) - -

Venstre bak (W) - -

Høyre foran (W) - -

Venstre foran (W) - -

Venstre (W) - -

MÅL
Produktets høyde (mm) 54 47

Produktets bredde (mm) 330 330

Produktets dybde (mm) 522 522

nettovekt (kg) 10,2 8,0

Bruttovekt (kg) 11,4 9,2

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Gasstype G20-20 G20-20

Alternativ gasstype
Omformingssett 
G30-30 mBar

Omformingssett 
G30-30 mBar

Gasstilkoblingens diameter (tommer) 1/2 1/2

Tilkoblingseffekt (W) 0,6 0,6

Strøm (A) 16 16

Spenning (V) 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50
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VENTILATORER

PRODUKTOVERSIKT CI41238G CW41238G CW4938G

Serie Elements Elements Elements

Produktgruppe Fritthengende Vegghengt Vegghengt

Farge Svart glass Svart glass Svart glass og stål

Størrelse (cm) 120 120 90

Kapasitet (m³/t) 926 926 793

Knappetype Berøringsbetjening Berøringsbetjening Berøringsbetjening

Støynivå ved hastighetsinnstilling 2 (dB(A)) 47 47 46

Maks. støynivå (dB(a)) 73 73 70

Antall effektinnstillinger 9 9 9

Antall filtre 2 2 2

Luftsirkulasjonsfunksjon n n n

Resirkulasjonsfunksjon n n n

Energiklasse A A A

FUnKSjOnER
AirLogic™-system med avtrekk for hele overflaten - - -

Skyzone – fanger opp all matlukt - - -

Perimetrisk avsug n n n

Flat sugeoverflate n n n

Skjulte filtre n n n

Aktiv luktkontroll – automatisk registrering av røyk og 
matlukt

- - -

Slitesterke filtre i rustfritt stål n n n

Filtre tåler oppvaskmaskin n n n

Indikator for rengjøring av filter n n n

Utstyrt med krok og oppheng - - -

LED-spotter - - -

LED-lister n n n

Dimmerfunksjon for lampe n n n

Tilbakeslagsventil n n n

Filterindikatorer n n n

MÅL
Produktets høyde uten ventilasjonskanal (mm) 85 85 85

Ventilasjonskanalens høyde (mm) 627/1172 750/1070 627/1172

Produktets bredde (mm) 1198 1198 898

Produktets dybde (mm) 708 534 534

Strømledningens lengde (mm) 1500 1500 1500

Ventilasjonshullets diameter (mm) 150/120 150/120 150/120

nettovekt (kg) 52,6 38,4 32

Bruttovekt (kg) 62,7 52,7 41,7

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 250 240 236

nominell strøm (A) 10 10 10

Spenning (V) 220–240 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50 50

Motorplassering Ventilasjonskanal Ventilasjonskanal Ventilasjonskanal

Antall lamper 2 2 2

Samlet effekt for lamper (W) 5,8 5,8 5,8

Lampetype LED-lister LED-lister LED-lister
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Tekniske spesifikasjoner 

VENTILATORER

PRODUKTOVERSIKT CC4927S CC4727S CC4527S CO4927S CO4627S

Serie - - - - -

Produktgruppe Forsenket Forsenket Vegghengt Inntrekkbar Inntrekkbar

Farge rustfritt stål rustfritt stål Rustfritt stål rustfritt stål rustfritt stål

Størrelse (cm) 86 77 52 90 60

Kapasitet (m³/t) 670 670 620 650 650

Knappetype Elektronisk 
kontrollpanel

Elektronisk 
kontrollpanel

Elektronisk 
kontrollpanel

Elektronisk 
kontrollpanel

Elektronisk 
kontrollpanel

Støynivå ved hastighetsinnstilling 2 (dB(A)) 60 60 60 - -

Maks. støynivå (dB(a)) 67 67 67 - -

Antall effektinnstillinger 4 4 4 4 4

Antall filtre 2 2 2 4 1

Luftsirkulasjonsfunksjon n n n n n

Resirkulasjonsfunksjon - - - - -

energiklasse A+ A+ A A+ A+

FUnKSjOnER
AirLogic™-system med avtrekk for hele overflaten - - - - -

Skyzone – fanger opp all matlukt - - - - -

Perimetrisk avsug n n n - -

Flat sugeoverflate n n n - -

Skjulte filtre n n n - -

Aktiv luktkontroll – automatisk registrering av røyk og matlukt - - - - -

Slitesterke filtre i rustfritt stål n n n n n

Filtre tåler oppvaskmaskin n n n n n

Indikator for rengjøring av filter n n n - -

Utstyrt med krok og oppheng - - - - -

LED-spotter - - - - -

LED-lister - - - - -

Dimmerfunksjon for lampe - - - - -

Tilbakeslagsventil n n n n n

Filterindikatorer - - - - -

MÅL
Produktets høyde uten ventilasjonskanal (mm) 330 330 330 251 251

Ventilasjonskanalens høyde (mm) - - - -

Produktets bredde (mm) 860 770 520 898 598

Produktets dybde (mm) 300 300 300 290 290

Strømledningens lengde (mm) 1200 - - -

Ventilasjonshullets diameter (mm) 150 150 150 150 150

nettovekt (kg) - - - 11 9,2

Bruttovekt (kg) 14,6 14,4 13,5 13 11,7

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 280 270 270 230 230

nominell strøm (A) 10 10 10 10 10

Spenning (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50

Motorplassering Integrert i ventilator Integrert i ventilator Integrert i ventilator Integrert i ventilator Integrert i ventilator

Antall lamper 2 2 2 2 2

Samlet effekt for lamper (W) 10 10 10 10 10

Lampetype LED-lampe LED-lampe LED-lampe LED-lampe LED-lampe
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AVKJøLING

PRODUKTOVERSIKT RF2826S RWF2826S RWFN2684SL R2684SR

Serie - - - -

Produktgruppe Kjøle-/fryseskap Kjøle-/fryseskap/ vinkjøleskap Vinkjøleskap/fryseskap Kjøleskap

Farge - - Rustfritt stål Rustfritt stål

Høyde (mm) 203 203 185 185

Installasjonstype Helintegrert Helintegrert Frittstående / Innebygd Frittstående / Innebygd

Displaytype Berøring Berøring Berøring Berøring

Døråpning Høyrehengslet/reversibel Høyrehengslet/reversibel Høyrehengslet/reversibel Høyrehengslet/reversibel

EGEnSKAPER
Ingen frost – forhindrer isdannelse n n n -

Super cool™ – hurtigkjøling n - - n

Super freeze™ – hurtig innfrysing n n n -

Adaptive Temperature Control™ n - - n

Freshbox™ – frukt og grønnsaker n - - n

Coldbox™ – kjøtt og fisk n - - -

BigBox™ i fryser - - n -

FreshAir™ – forbedrer luftkvaliteten ved ionisering n - - n

Digital temperaturregulering n n n n

Konvertibel – konverterer innfrysingsfunksjon til 
kjølefunksjon

n n n -

Active VitaLed™ – ferskhet som varer lenger - - - -

MultiBox – boks med tettsittende lokk - - - -

Uttrekkshylle til snacks - - - n

AirPower™ – kjølevifte - - - -

Active Air™ – optimert ventilasjon n n n -

Vinkjøleskap - (106 flasker – 0,75 l) (46 flasker - 0,75 l) -

Elektronisk ismaskin n n - -

To temperatursoner for vinkjøleskap - n - -

Kjøleskuff n n - -

KOMFORT
Dørhyller som er enkle å flytte n - - n

Flaskeholder i tre - - n n

Uttrekkbare hyller n n - n

Innvendig LED-belysning n n n n

Alarm for høy temperatur i fryser n - n n

Alarm for åpen dør n n n n

Støynivå (dB(A)) 45 45 42 38

KAPASITET
Samlet kapasitet (liter) 372 353 310 368

netto kjøleskapkapasitet (liter) 293 274 225 368

netto fryserkapasitet (liter) 79 79 85 -

EnERGIFORBRUK
Energiforbruk (kWh/24 timer) 0,87 0,75 0,73 0,31

Energiforbruk (kWh/år) 321 376 270 114

Energiklasse A+ A+ A+ A++

MÅL OG InSTALLASjOn
Produktets høyde/bredde/dybde (mm) 2030/750/603 2030/750/603 1850 / 600/ 640 1850 / 600 / 640

Reversibel dør n n n n

Hjul n n n n

Regulerbare ben n n n n

Tilpasset dørmontering - - - -

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 400 400 120 60

nominell strøm (A) 10 10 10 10

nettspenning (V) 220–240 220–240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50–60 50–60 50 50
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Tekniske spesifikasjoner 

KJøLESKAP/-FRySER

PRODUKTOVERSIKT R2282I F2282I

Serie - -

Produktgruppe Kjøleskap for monte-
ring under benk

Fryser for montering
under benk

Farge Helintegrert Helintegrert

Høyde (mm) 82 82 

Installasjonstype Innebygd Innebygd

Displaytype Antall trykk Antall trykk

Døråpning Høyrehengslet/ 
reversibel

Høyrehengslet/ 
reversibel

EGEnSKAPER
Dør med myk lukking n n

Døren kan åpnes i en vinkel på 115° n n

Beslag fra dør til dør n n

Sparkeplate for gjennomføring av ventilasjon n n

Gjennomsiktig skuff - n

Sikkerhetsglass tåler en vekt på opptil 16 kg n -

Multibox med eggholder tåler oppvaskmaskin n -

KOMFORT
Dørhylle som er enkel å flytte n n

Uttrekkbare hyller n n

Innvendig LED-belysning n -

Alarm for høy temperatur i fryser - n

Støynivå (dB(A)) 36 38

KAPASITET
Samlet kapasitet (liter) 144 96

netto kjøleskapkapasitet (liter) - -

netto fryserkapasitet (liter) - -

EnERGIFORBRUK
Energiforbruk (kWh/24 timer) 0,25 0,39

Energiforbruk (kWh/år) 93 143

Energiklasse A++ A++

MÅL OG InSTALLASjOn
Produktets høyde/bredde/dybde (mm) 820/596/545 820/596/545

Reversibel dør n n

Hjul - -

Regulerbare ben - -

Tilpasset dørmontering n n

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 70 90

nominell strøm (A) 10 10

nettspenning (V) 220–230 220–230

Frekvens (Hz) 50 50

KJøLESKAP/-FRySER

PRODUKTOVERSIKT RFN31842I R31842I FN31842I

Serie - - -

Produktgruppe Kjøle-/fryseskap Kjøleskap Fryser

Farge - - -

Høyde (mm) 177,5 177,5 177,5

Installasjonstype Helintegrert Helintegrert Helintegrert

Displaytype Antall trykk Antall trykk Antall trykk

Døråpning Høyrehengslet/
reversibel

Høyrehengslet/
reversibel

Høyrehengslet/
reversibel

EGEnSKAPER
Ingen frost – forhindrer isdannelse n - n

Super cool™ – hurtigkjøling n n -

Super freeze™ – hurtig innfrysing n - n

Adaptive Temperature Control™ - n -

Freshbox™ – frukt og grønnsaker n n -

Coldbox™ – kjøtt og fisk n n -

BigBox™ i fryser - - n

FreshAir™ – forbedrer luftkvaliteten 
ved ionisering - n -

Digital temperaturregulering n n n

Konvertibel – konverterer  
innfrysingsfunksjon til kjølefunksjon - - -

Active VitaLed™ – ferskhet som  
varer lenger - - -

MultiBox – boks med tettsittende lokk - - -

Uttrekkshylle til snacks n - -

AirPower™ – kjølevifte n n -

Active Air™ – optimert ventilasjon - - -

Vinkjøleskap - - -

Elektronisk ismaskin - - -

To temperatursoner for vinkjøleskap - - -

Kjøleskuff - - -

KOMFORT
Dørhyller som er enkle å flytte - - -

Flaskeholder i tre - n -

Uttrekkbare hyller n n n

Innvendig LED-belysning n n n

Alarm for høy temperatur i fryser n n n

Alarm for åpen dør n n n

Støynivå (dB(A)) 41 38 39

KAPASITET
Samlet kapasitet (liter) 282 300 212

netto kjøleskapkapasitet (liter) 210 300 -

netto fryserkapasitet (liter) 66 - 212

EnERGIFORBRUK
Energiforbruk (kWh/24 timer) 0,66 0,36 0,66

Energiforbruk (kWh/år) 243 132 243

Energiklasse A++ A++ A++

MÅL OG InSTALLASjOn
Produktets høyde/bredde/dybde (mm) 1775/540/545 1775/540/545 1775/540/545

Reversibel dør n n n

Hjul - - -

Regulerbare ben - - -

Tilpasset dørmontering n n n

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 90 85 80

nominell strøm (A) 10 10 10

nettspenning (V) 220-240 220–240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50
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OPPVASKMASKINER

PRODUKTOVERSIKT DFI675GXXL DFI654BXXL DFI655E DSD644B

Størrelse  XXL, 86–91 cm  XXL, 86–91 cm XL, 82–87 cm XL, 82–87 cm

Installasjonstype Helintegrert Helintegrert Helintegrert Helintegrert

Displaytype LCD LCD LCD LCD

Antall programmer 13 13 13 13

Støynivå (dB(A)) 40 42 40 42

Antall kurver 4 3 3 3

Maks. høyde på glass/tallerkener i overkurv (cm) 23 23 19 23

Maks. høyde på glass/tallerkener i underkurv (cm) 29 (35) 29 (35) 28 31

Antall kuverter, maks. ifølge test 16/18 15/17 15/16 13/15

PROGRAMMER
Autoprogram n n n n

Daglig oppvask n n n n

normalprogram n n n n

Tidsprogram n n n n

Cristal program n n n n

Quick Pro vask n n n n

Vask av plastserviser n n n n

Miljøvennlig program n n n n

Hygiene n n n n

Øvre halvdel n n n n

nedre halvdel n n n n

Selfcleaning n n n n

Skyll og vent n n n n

KURVER
Toppkurv for bestikk n - - n

Overkurv: førsteklasses, justerbar høyde - - - n

Overkurv: eksklusiv - n n -

Overkurv: eksklusiv, justerbar høyde n - - -

Knivholder n n n n

Underkurv: førsteklasses - - - n

Underkurv: eksklusiv n n n -

Midtkurv n n n -

Bestikkurv n n n n

FORBRUK
Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++

Vaskeytelse A A A A

Tørkeytelse A A A A

Energiforbruk per syklus (kWh)  0,85 0,85 0,85 0,82

Vannforbruk per syklus (l) 9,4 9,4 9,4 9,4

Årlig energiforbruk (kWh) 239 239 239 233

MÅL OG InSTALLASjOn
Produktets høyde/bredde/dybde (mm) 860/596/550 860/596/550 820/596/550 820/596/550

justering, bunnplatens dybde/bredde (mm) 30–94/0 30–94/0 30–94/0 30–94/0

Fra de frontjusterbare bena n n n n

TEKnISKE SPESIFIKASjOnER
Tilkoblingseffekt (W) 1700 1700 1700 1700

nominell strøm (A) 10 10 10 10

nettspenning (V) 220–240 220–240 220–240 220–240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50

nødvendig vanninntakstrykk (Mpa) 0,03–1 0,03–1 0,03–1 0,03–1

Varmt- og kaldtvannstilkobling n n n n
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RF2826S
Produktets mål

RF2826S
Justerte dørmål

RF2826S
Innredningens mål

RFW2826S
Produktets mål

RFW2826S
Justerte dørmål

RFW2826S
Innredningens mål
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I 1950 bestemte Karl erik Andersson seg for å lage en 
vaskemaskin til moren. For å oppnå best mulig slitestyrke og 
vaskeresultat nektet han å inngå kompromisser når det gjaldt 
materialer. resultatet ble en vaskemaskin fremstilt av solid 
rustfritt stål, som sto på fire ben av støpejern. en konstruksjon 
så overbevisende at den snart ble satt i produksjon.
Siden den gang har ASKO overbevist millioner av private 
husholdninger og profesjonelle brukere. Innovasjon drevet av 
håndverk og en dyp forståelse for kundens behov har gjort 
ASKOs produkter til noen av de beste som markedet har å by 
på. Det å bruke profesjonelle standarder for å utvikle kjøkken- 
og vaskeprodukter for private husholdninger, er det som gjør 
ASKO så unike.

Takk for at du valgte ASKO.

Vår arv er vår fremtid
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Skap trygghet med ASKO
Vi vil gjerne sikre at våre kunder blir mest mulig fornøyd og trygg på sitt ASKO-produkt, både 
nå og i fremtiden. Derfor tilbyr vi ASKO A.5 Quality Service til alle våre kunder fra den dagen et 
ASKO-produkt kjøpes. Gjelder for alle ASKO husholdningsprodukter kjøpt etter 1. januar 2012. 
etter 15. oktober 2017, vil det være påkrevet at forbrukeren  registrerer sitt produkt på ASKOs 
hjemmeside. ASKO A.5 Quality Service er en 5-årlig sikkerhet for at produktene lever opp til våre 
kunders forventninger til kvalitet og service. Den består av følgende:

2 års totalsikkerhet
ASKO gir deg reklamasjonsrett i 24 måneder fra kjøpsdatoen. Her har ASKO bevisbyrden i 
forhold til gjeldende lovgivning. Loven foreskriver kun 6 måneder, utover dette har forbrukeren 
normalt 18 måneders bevisbyrde.

5 års gratis reservedeler
Utover 24 måneders reklamasjonsrett tilbyr ASKO ytterligere gratis reservedeler i 36 måneder 
ved feil på materiale som konstateres ved normal bruk i en normal husholdning.

10 års reservedelssikkerhet
Dette er din sikkerhet for at vi kan levere reservedeler til ditt ASKO-produkt i minimum 10 år fra 
kjøpsdatoen.

reklamasjonsretten de første 24 månedene dekker material- og fabrikasjonsfeil som 
konstanteres ved normal bruk i en vanlig husholdning. Gratis reservedeler utover 24 måneder 
dekker materialfeil som fastslås ved normal bruk i en vanlig husholdning. reparasjoner skal 
utføres av en autorisert ASKO teknikker. Teknikerens lønn, kjøring o.l. dekkes ikke.

I tillegg garanterer ASKO å formidle eventuelle oppdateringer til våre kunder pr. e-mail, såfremt 
du velger å motta ASKO nyhetbrev ved registrering. Som ASKO kunde kan du til hver en tid 
forvente å være informert og inkludert dersom funksjonelle og relevante oppdateringer er 
tilgjengelige til nettopp ditt ASKO produkt.

Slik mottar du ditt A.5 Quality Service sertifikat:
For å få A.5 Quality Service sertifikatet må forbrukeren registrere produktet på ASKOs 
hjemmeside. registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt. Hvis 
forbrukeren ikke har internettilgang, kan registreringen også gjøres via ASKOs kundetelefon på 
67 06 47 60. Ved å registrere produktet samtykker forbrukeren i lagring av hans eller hennes 
kundedata. etter at registreringen er gjennomført, må sertifikatet skrives ut. Sammen med 
fakturaen danner dette sertifikatet grunnlaget når A.5 Quality Service gjøres gjeldende. Ved 
reklamasjoner i servicetiden, må forbrukeren benytte A.5 Quality Service sertifikatet og fakturaen 
ved henvendelsen til den autoriserte tjenesteleverandøren.  

ASKO A.5 
Quality Service



ASKO.OrGASKO.OrG

12
56

86
 n

O
 1

0/
20

17
. V

i f
or

be
ho

ld
er

 o
ss

 re
tte

n 
til

 e
nd

rin
ge

r i
 te

kn
ik

k 
og

 d
es

ig
n,

 o
g 

ta
r f

or
be

ho
ld

 fo
r b

ild
e-

 p
ris

, t
ry

kk
fe

il 
og

 m
an

gl
en

de
 le

ve
rin

g.


